GEEN K10D in 2020
Jammer genoeg hebben we moeten
besluiten dat door de maatregelen en
restricties het voor ons niet mogelijk is om
een K10D te organiseren.
Helaas is de slechtste uitkomst die we u in
de vorige nieuwsbrief beschreven
werkelijkheid geworden. Natuurlijk zijn er
kleine lichtpuntjes in de intelligente
lockdown, maar het is te weinig en te
langzaam om ervan uit te kunnen en mogen gaan dat de wereld er in oktober opeens
heel anders uitziet. Covid 19 is er nog steeds; de anderhalve meter ook en het vaccin is
er nog niet. Bovendien is de Kunst10daagse een publieksevenement met landelijke
uitstraling met een groot aantal bezoekers. Tot 1 september is voor dergelijke
evenementen geen vergunning te verkrijgen. Een vergunning na 1 september laat ons
veel te weinig voorbereidingstijd.
Wij zijn, zoals u bekend, wel in april gestart met de inschrijving. Met die inschrijving
hebben wij u geen valse hoop willen geven. De start van de inschrijving was nodig om
vanaf juni nog voldoende voorbereidingstijd te hebben, als er sprake was geweest van
een zodanige versoepeling van maatregelen dat ons evenement op de bestaande wijze
en verantwoord te organiseren zou zijn.

Geen Kunst10Daagse, maar toch 10 dagen kunst ?!
Een aantal kunstenaars en locatiehouders heeft ons laten weten toch vanaf 9 oktober
activiteiten in de vorm van exposities te willen houden. Dat begrijpen wij want elke
kunstenaar wil toch het liefst zijn werk kunnen tonen en verkopen. Daarover zijn we in
gesprek gegaan met de gemeente en dat heeft erin geresulteerd dat kunstenaars in de
periode 9 – 18 oktober onder eigen verantwoordelijkheid kunnen exposeren maar dan
wel zonder K10D vlag en met inachtneming van wat hieronder staat:

Let op!

Het kan zijn dat u voor het openstellen van uw atelier of expositie-locatie
een ontheffing of vergunning nodig hebt van de gemeente.
Als u daarover twijfelt of als u
het zeker wilt weten wat er voor
uw expositie geldt, dan neemt
u contact op met de gemeente
Bergen, Afdeling APV (072)
8880000, 0625756160 (whats
app (ma/vr) of info@bergennh.nl

Verder zullen wij u via onze website / nieuwsbrief op de hoogte brengen van relevante
informatie inzake de RIVM richtlijnen of noodwetgeving. Die informatie moet u zelf
gebruiken om zonodig aanvullende maatregelen te treffen. Wij hebben daarin geen taak
of adviserende rol.

K10D stelt voor u de K10D website open
De website biedt kunstenaars een podium om hun werk en
expositielocatie kenbaar te maken. Geïnteresseerde bezoekers kunnen
op de website dan informatie vinden over de kunstenaar, het werk en
de locatie.
We doen dit voor kunstenaars die zich hebben ingeschreven. En dat is
ook alles wat we te bieden hebben. Er is geen beoordeling van het ingezonden werk;
mensen worden niet afgewezen of toegelaten; er komt geen evenement, er is geen
catalogus en er zijn geen activiteiten vanuit onze organisatie in de periode van 9 tot 18
oktober 2020. Dat betekent ook dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor
exposities en de omstandigheden waaronder die plaatsvinden, omdat het geen
activiteiten van of onder verantwoordelijkheid van de Stichting K10D zijn. Dat houdt ook
in dat het voeren van de K10D vlag op de expositielocatie niet is toegestaan.

Geld terug
Als u na het lezen van deze nieuwsbrief afziet van
de geboden mogelijkheid om u te presenteren op
onze website, dan vragen wij u om dat per mail
(aan info@dekunst10daagse.nl) aan ons te laten
weten vóór 1 juli. Vermeld duidelijk uw naam,
expositie locatie (inclusief postcode) en
bankrekeningnummer en de tenaamstelling van
die bankrekening omdat die soms afwijkt van uw naam als kunstenaar. Dan ontvangt u
begin juli uw gehele inschrijvingsgeld terug zoals eerder toegezegd en verwijderen wij
uw inschrijving van de website.
Als we geen schriftelijk (mail)bericht van u ontvangen gaan wij er van uit dat u uw
informatie op onze website beschikbaar wilt houden. Wij maken in dat geval begin juli
80% van het reeds betaalde inschrijvingsgeld naar u over. Met het resterende deel steunt
u de K10D voor de reeds gemaakte kosten.

Nieuw jaar, nieuwe kansen?
van 16 tot 24 oktober 2021 hoopt K10D de editie “Ode aan het Nederlandse
Landschap” te vieren, samen met alle vrijwilligers, sponsors, locatiegevers, ondernemers
en bezoekers. We ontvangen u dan graag weer met open armen.
Bergen, 12 juni 2020

