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De Kunst10daagse vlag kan
uit!

Er komt TOCH een
Kunst10Daagse 2020. De
recente versoepeling van de
coronamaatregelen gaf de
gemeente Bergen aanleiding om
het gesprek met ons bestuur te
hervatten over een K10D 2020.
De gemeente verstrekt ons
alsnog een vergunning. Wij
hebben daarop besloten om
K10D 2020 te laten doorgaan, al
is het in een wat aangepaste
vorm.
Verder in deze nieuwsbrief:
Hoe gaat de aangepaste K10D 2020 er uit zien?
Eerder afgezegd en toch deelnemen?
Wat betekent de aangepaste K10D voor ingeschreven deelnemers?
Wat is er dan anders dan anders?
De gemeente verstrekt de K10D vergunning
Corona
Hoe gaan we verder?
Wat gebeurt er bij een tweede golf in de herfst?
Alles nog even op een rij

Hoe gaat de aangepaste K10D 2020 er uit zien?

De coronamaatregelen zijn weliswaar versoepeld maar de 1,5m is nog steeds van
kracht, net als veel andere richtlijnen en aanbevelingen. De exposities in galeries,
ateliers en – last but not least – de privé locaties of tuinen van inwoners van Bergen
en Bergen aan Zee kunnen door de huidige versoepelingen doorgaan.
Omdat kunstenaars vindbaar moeten zijn en
bezoekers hun eigen route moeten kunnen maken,
gaan wij dit jaar een unieke samenwerking aan met de
Kunst & Museumkrant die gratis en in een oplage van
20.000 in Noord-Holland bij musea, galeries en
winkels wordt verspreid. In die krant komt een speciaal
katern waarin voor K10D de vermelding van alle
deelnemende kunstenaars, galeries en ateliers, met
naam, foto en locatie. In het midden een handzame
plattegrond waarop alle locaties zichtbaar zijn.
Uiteraard is de Kunst- & Museumkrant gratis
verkrijgbaar bij verschillende distributiepunten in
Bergen en Bergen aan Zee. We zijn verder van plan
om de plattegrond op groot formaat bij de Ruïnekerk te
presenteren.

Eerder afgezegd en toch deelnemen?

Omdat wij van verschillende kunstenaars bericht ontvingen dat zij vanwege corona
hebben afgezien van inschrijving, zetten wij, nu duidelijk is dat er toch een
vergunning komt, de inschrijving tijdelijk weer open. Wij bieden daarmee de
mogelijkheid om alsnog tot 20 juli in te schrijven. U betaalt bij inschrijving het
oorspronkelijke inschrijfgeld omdat dat administratief even niet anders kan. Als u
ingeschreven bent, dan gaat het onderstaande op:

Wat betekent de aangepaste K10D voor ingeschreven
deelnemers?

Wij hebben besloten om voor deze aangepaste K10D het inschrijftarief met 20% te
verlagen naar € 100 euro (€ 82 ex. btw) voor een individuele inschrijving en € 60
euro (€ 50 ex. btw) voor een groepslid. De 20% verlaging geldt ook voor een atelier
of galerie. Als u toch wilt afzien van deelname, dan horen wij dat graag vóór 20 juli.
Als u tijdig afbericht geeft dan krijgt u uw inschrijfgeld terug, 100% als u zich vóór 1
juli had afgemeld en als u zich later afmeldde maar voor 1 augustus: 80%.

Wat is er dan anders dan anders?

Een
aantal
vaste
elementen,
zoals
de
samenwerking met Kranenburgh, de concerten in
de kerk of op straat, de catalogus, de
fototentoonstelling
op
het
Hof,
het
informatiecentrum bij de Ruinekerk en de
hoponhopoff-busjes, zijn er dit jaar niet. We kijken
nog wel of we een simpel alternatief kunnen vinden
voor het informatiecentrum en we denken na hoe
we de route naar Bergen aan Zee toch makkelijk
bereikbaar kunnen maken. Dat laten we later weten.

De gemeente verstrekt de K10D vergunning
De vergunning aan onze stichting geldt, zoals
gebruikelijk, voor alle activiteiten die tijdens de
K10D
zijn
opgenomen.
Andere
vergunningplichtige activiteiten die niet via K10D
zijn aangemeld worden NIET toegestaan. De
gemeente zal daar strak op toezien en ook
handhavend optreden. Als u bij ons bent
ingeschreven heeft u als deelnemer van K10D
dus automatisch een vergunning om te
exposeren.

Corona

Heel belangrijk is dat u weet dat u als kunstenaar samen
met de eigenaar van uw locatie verantwoordelijk bent
voor het naleven van de coronarichtlijnen. (Denk aan 1,5
meter; aan maximum aantal bezoekers per locatie
binnen; aan desinfecterende materialen bij binnenkomst
en vertrek, registratie van gegevens – naam,
telefoonnummer en emailadres – van bezoekers bij
binnenkomst). Verder gaat de gemeente er van uit dat er
GEEN openings-borrels of afsluitings-borrels plaats
vinden op de locaties. Natuurlijk zijn bezoekers zelf ook
verantwoordelijk om de richtlijnen na te leven, maar u
moet de bezoekers daartoe in staat stellen. Daarom
willen wij vooraf van u een schriftelijke verklaring waarin
u stelt dat u alle coronamaatregelen zal naleven en de
Stichting K10D vrijwaart van elke aansprakelijkheid terzake.

Hoe gaan we verder?

Binnenkort ontvangt van u ons een e-mail met de
verklaring
dat
u
en
uw
locatiegever
de
coronamaatregelen naleven en de stichting K10D
vrijwaren van elke aansprakelijkheid. Die verklaring is
vereist voor uw deelname. Als we de verklaring niet
tijdig van u ontvangen, kunt u niet deelnemen en krijgt
u uw inschrijfgeld niet terug. Het klinkt zakelijk, maar
het is voor ons van groot belang dat we dit aan de
voorkant goed regelen met elkaar.

Wat gebeurt er bij een tweede golf in de herfst?

De corona maatregelen zijn wel versoepeld
maar corona is nog niet weg. We lopen dus nog
steeds risico. Dat risico is klein gebleken als
iedereen zich aan de regels houdt, maar een
tweede pandemiegolf behoort nog steeds tot de
mogelijkheden. Het is dan ook mogelijk dat de
Kunst10Daagse op de valreep toch moet
worden afgelast. Natuurlijk hopen wij dat dat
niet gebeurt maar we kunnen het niet uitsluiten.
Als dat gebeurt krijgt u het inschrijfgeld niet
terug want wij hebben dan alle kosten al gemaakt.

Alles nog even op een rij

Het gaat dan toch gebeuren: het eerste en misschien wel enige kunstevenement in
Noord-Holland na de uitbraak van corona!
Wat vragen wij van u:
Als u niet wilt meedoen, laat u ons dat vóór 20 juli per e-mail weten onder
vermelding van uw naam, uw locatie en uw bankrekeningnummer met de
tenaamstelling (omdat de naam soms afwijkt van uw naam als kunstenaar). U
ontvangt dan in augustus 80% of 100% retour.
Als u niet afbericht of niet tijdig afbericht, dan gaan wij uit van uw deelname en
ontvangt u 20% korting op uw inschrijfgeld. De betalingen zullen in de tweede
helft van augustus plaatsvinden.
U ontvangt binnenkort een door u te ondertekenen en te retourneren verklaring
over de naleving van de coronamaatregelen en de vrijwaring van onze stichting.
Die moet u ook vóór 1 augustus getekend terugmailen.
Wat krijgt u van ons:
Deelname K10D 2020 tegen gereduceerd tarief
De mogelijkheid om binnen onze vergunning te exposeren in Bergen / Bergen
aan Zee
We maken uw deelname, locatie kenbaar mét routenummer in de Kunst- en
Museumkrant in een oplage van 20.000 stuks
Intussen gaan wij met nieuwe energie aan de slag om deze aangepaste K10D-2020
nu alsnog te regelen. We hopen van harte dat we met u en de bezoekers toch een
mooie K10D kunnen beleven. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte via mails
of via een nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen een mooie zomer! Blijf gezond!
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