Praktische zaken exposeren bij Galerie de Stoker
Adresgegevens Stichting de Stoker, Witte de Withstraat 124, 1057 ZH Amsterdam,
www.destoker.nl, galeriedestoker@gmail.com
Achtergrond Sinds 1991 zijn er steeds wisselende kunstuitingen in de galerie geweest.
Stichting de Stoker bestaat uit 4 kunstenaars die hier hun atelier hebben en samen de
galerie beheren. We exposeren hier zelf en willen andere kunstenaars ook in de gelegenheid
stellen om hun werk hier te laten zien. We benadrukken dat we geen commerciële
organisatie zijn.
De exposant verzorgt zelf de inrichting, de publiciteit en de opening naar eigen inzicht.
Expositieperiode is 4 of 5 weken In september/oktober wordt de indeling voor het komende
kalenderjaar gemaakt.
Openingstijden Wij houden de galerie open op zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 uur en
eventueel op afspraak.
Expositie opening Het is gebruikelijk om in het eerste weekend van de expositieperiode een
opening te houden. Je kunt de aangrenzende ruimte en de tuin gebruiken. Keukenspullen
(glazen, etc.) zijn aanwezig en kunnen gebruikt worden. De exposant zorgt zelf voor hapjes
en drankjes.
Vergoeding € 220,- voor 4 weken en € 240,- voor 5 weken Dit zijn de kosten voor het
gebruik van de galerieruimte gedurende deze weken. De Stoker brengt geen commissie in
rekening voor verkochte werken. Eventuele openingskosten en uitnodigingen zijn voor
rekening van de exposant.
Verantwoordelijkheden van de Stoker Wij bieden de ruimte aan, houden de galerie open en
nemen een klein deel van de publiciteit op ons.
Verantwoordelijkheden van de exposant De kunstenaar zorgt zelf voor het transport van en
naar de galerie, de opening, de uitnodigingen en publiciteit. Uiterlijk vijf weken van tevoren
zorgt de exposant voor het aanleveren van informatie over de expositie en een digitaal beeld
daarbij.
Publiciteit De Stoker plaatst een aankondiging van de expositie op haar eigen website,
andere kunstsites, Instagram en Facebook. De Stoker stuurt een week van tevoren een
digitale nieuwsbrief naar haar bestand.
De exposant nodigt zelf mensen uit voor de expositie en verzorgt ander
publiciteitsmateriaal.
Overige voorzieningen De volgende voorzieningen zijn voor exposanten beschikbaar in
overleg:
- 10 sokkels in diverse maten
- een beamer
- gereedschap en ophangbenodigdheden
- keukengerei (glazen, bakjes, bestek, magnetron, oven, koelkast)
- tuin

