
Uitnodiging deelname 3 Oever Festival 2020: 3 Oever Open Atelier Route 

Beste collega-kunstenaars, 

De voorbereidingen voor het 3 Oever Festival 2020 zijn alweer in volle gang. 
Het festival vindt dit jaar plaats op 18, 19 en 20 september 2020 (3e weekend van september). 

Tijdens het festival is er voor de vierde keer een Open Atelier Route langs de ateliers of 
expositieplaatsen van de deelnemende kunstenaars in de Gelderse Poort. 

We nodigen je van harte uit om opnieuw (of voor het eerst) deel te nemen aan deze 3 Oever Open 
Atelier Route. Meld je ook opnieuw aan als je vorig jaar hebt meegedaan, in verband met de 
Algemene verorderdening gegevensbescherning (AVG). Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 1 mei 
2020. 

Wat houdt deelname aan de 3 Oever Open Atelier Route in? 
Deelname aan de 3 Oever Open Atelier Route kost dit jaar 60 euro. Je bent lid tot wederopzegging 
en je lidmaatschap gaat in als we je betaling hebben ontvangen. Kunstenaars die vorig jaar 
hebben meegedaan kunnen het aanmeldformulier inzenden. Daarin staat de betaalinformatie. De 
kunstwerken van nieuwe kunstenaars worden beoordeeld door de ballotagecommissie. Als deze 
commissie akkoord gaat, dan krijg je als nieuwe kunstenaar het aanmeldformulier toegestuurd. 

Wat mag je voor dat geld verwachten? 
• Deelname aan het 3 Oever Festival

Je kunt deelnemen, als kunstenaar, aan het 3 Oever Festival. Wij verzorgen de promotie
van de kunstroute voorafgaand, tijdens en na het festival.

• Gedrukte publicatie
We gaan gedrukte publicaties laten drukken om de 3 Oever Atelier Route voldoende te
promoten.

• Website
Als je deelneemt aan de 3 Oever Open Atelier Route krijg je een plek op de website
www.3oeverfestival. Ook daar worden je adresgegevens en een indruk van je werk of
atelier geplaatst. Deze gegevens blijven een jaar op de website staan. Voordat het 3 Oever
Festival plaatsvindt, wordt het onderdeel 3 Oever Open Atelier Route geactualiseerd voor
het festival.

• Platform
Wij streven naar een goede verbinding tussen alle kunstenaars en galeries in de 3 Oever
Open Atelier Route. Daarom willen we op termijn naar een soort platform, waar mensen
elkaar aan kunnen bevelen, tips kunnen geven voor interessante (kunst)evenementen en
andere initiatieven. In 2018 is de besloten Facebookgroep 3 Oever Atelier Route ontstaan.

Organisatie van de 3 Oever Open Atelier Route 
De 3 Oever Open Atelier Route is een belangrijk deel van het 3 Oever Festival. De mensen die de 
3 Oever Open Atelier Route coördineren zijn dan ook nauw verbonden met de organisatie van het 
festival.  

De projectgroep van de 3 Oever Open Atelier Route bestaat uit: 
• Alie Engelsman alie.engelsman@hotmail.com

algemeen coördinator, vormgever publicaties, communicatie & PR en contactpersoon 
website
www.3oeverfestival.nl

• Marjolijn Rigtering marjolijnrigtering@upcmail.nl
coördinator Zuidoever (gebied Ooij, Persingen, Kekerdom, Millingen aan de Rijn, en de 
Duitse plaatsen Keeken en Rindern)

• Petra Koenen petrakoenen@hotmail.com
coördinator Oostoever (gebied Zevenaar, Pannerden, Ooy, Tolkamer, Lobith, Spijk, 
Beek en de Duitse plaats Elten)

• Rita Oostendorp r.oostendorp51@upcmail.nl
coördinator Westoever (gebied Doornenburg, Gendt, Angeren, Haalderen)
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Ballotagecommissie 
De ballotagecommisie bestaat op dit moment uit Marjolijn Rigtering, Rita Oostendorp en Petra 
Koenen. De ballotagecommissie streeft op een soepele manier naar een zekere kwaliteit in de 
route. We vragen aan nieuwe deelnemers om minimaal 3 foto’s van kunstwerken mee te sturen, 
om de kunstcommissie een idee te geven van het werk. 

Expositie in de Gelderse Poort 
De 3 Oever Open Atelier Route is een kunstroute die gelegen is in de Gelderse Poort. Deelnemers 
die buiten dit gebied wonen en werken kunnen ook deelnemen aan de 3 Oever Open Atelier 
Route. Voorwaarde is wel dat je tijdens het 3 Oever Festival in de Gelderse Poort een expositie 
hebt. Graag horen we van je of je beschikt over expositieruimte in de Gelderse Poort of niet. We 
kunnen eventueel bemiddelen in de mogelijkheden daarvoor.  

Aanmelden 
Kunstenaars die eerder hebben deelgenomen kunnen zich aanmelden als deelnemer aan de 3 
Oever Open Atelier Route door het bijgevoegde aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar 
alie.engelsman@hotmail.com. 

Meld je je voor het eerst aan? Stuur dan eerst minimaal 4 foto’s mee (ca 1 MB groot) voor de 
ballotagecommissie. Afhankelijk van hun oordeel sturen we je een aanmeldformulier. De foto’s 
kunnen ook gebruikt worden op de website, voor gedrukte publicatie en slideshow. Stuur deze 
foto’s naar alie.engelsman@hotmail.com. 

Heb je vorig jaar meegedaan? Stuur het formulier dan toch op. In het kader van de Algemene 
verorderdening gegevensbescherning willen we middels dit formulier je toestemming om je 
gegevens te gebruiken voor de 3 Oever Open Atelier Route.  
Kun je het formulier niet digitaal invullen? Print het dan uit, vul het handmatig in, scan het en 
stuur het dan op. Als je het per post wilt verzenden neem dan contact met ons op voor het 
postadres. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2020. 

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze mail? Schroom dan niet om contact 
met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Marjolijn Rigtering marjolijnrigtering@upcmail.nl 
Petra Koenen petrakoenen@hotmail.com 
Rita Oostendorp r.oostendorp51@upcmail.nl 
Alie Engelsman alie.engelsman@hotmail.com 
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