
Informatie voor deelname oproep Ysbrand grafiekprijs.

Voorwaarde:
U bent professioneel werkend kunstenaar en maakt veelvuldig gebruik van de grafische 
technieken.  
U woont in de provincie Noord-Holland.
Uw inzending betreft recent werk uit de afgelopen twee jaar. Het thema is vrij.

Hoe u zich kunt aanmelden:
- U stuurt 3-5 foto’s in 300 DPI van uw werk aan info@grafischatelieralkmaar.nl
- Een toelichting op het werk: techniek, titel, jaar van ontstaan, oplaag, formaat
- CV
- Contactgegevens: Naam, adres, e-mail, telefoonnummer 
- een website(of socialmediakanaal waar meer werk te zien is).

Tijdschema:
Aanmelden kan t/m 15 april 2020.
U krijgt na 15 mei via de email bericht als u wel of niet wordt uitgenodigd om uw werk te 
komen laten zien en toe te lichten.
Over een afwijzing kunt u niet corresponderen.

Samenstelling van de jury
De jury bestaat uit 3 personen:
- Denise Holtkamp, beeldend kunstenaar, bestuurslid GAA
- Rolluf van Laar, beeldend kunstenaar
- Sandra de Vries, voormalig directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar

Gebruiksrecht:
De winnaar staat publicatie van prent(en) vrij van rechten, o.v.v. naam maker voor 
publiciteitsdoeleinden Ysbrand Grafiek Prijs toe.



De winnaar ontvangt:
- bedrag
- oorkonde
- werkschort met opdruk
- tentoonstelling van grafi sch werk in GAA
- uitnodiging VriendenPrent dat jaar van de stichting Vrienden v.h. GAA te maken

Er is 1 winnaar van de Ysbrand grafi ekprijs. Hij/zij ontvangt een bedrag van € 2500,-.
Het prijzengeld wordt éénmalig betaald op het moment van de prijsuitreiking
op zondag 23 oktober 2020 om 15:00 uur in het Stedelijk Museum Alkmaar.
De prijswinnaar maakt de Vriendenprent 2020 in het GAA.

Het comité van aanbeveling bestaat uit:
- Rian van Dam, burgemeester van Hollands Kroon
- Mr. Alfons H.J.Dunselman, advocaat Schenkeveld
- Patrick van Mil, directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar
- Pé Okx, beeldend kunstenaar en componist
- Marie van Rossen, oud-burgemeester van Alkmaar


