
   
   

     

 

         

 

 

   

         
Nieuwsbrief - december 2020

Open Atelier Route 2021    

       

     

 

Het Corona-virus heeft onze samenleving nog steeds volledig in haar greep. Ondanks
de negatieve economische gevolgen, die dit ook voor de culturele sector heeft, wordt
ook in de culturele sector gezocht naar alternatieven om kunst te blijven delen. 

Wij, als bestuur willen graag zoveel mogelijk duidelijkheid geven aan jullie, de
kunstenaars. Daarom hebben we na veel overleg besloten om de Atelier Route 2021
in een digitaal formaat te gieten. Dus geen fysieke route en helaas ook geen
overzichtstentoonstelling en geen papieren routeboekje. Maar wel een digitale route
die kunstenaars de mogelijkheid biedt om hun kunstwerken via een persoonlijke
kunstenaars-pagina op een vernieuwde website te delen met een breed publiek. 

Nieuwe website
We zijn ontzettend blij dat we een sponsor bereid hebben gevonden om de bouw van
de nieuwe website financieel mogelijk te maken. Sebastiaan Beterams van Tiaan.nl
heeft voor de Open Atelier Route een nieuwe gebruiksvriendelijke website gebouwd.
Tiaan staat voor advies en ondersteuning op het gebied van marketing, innovatie en
social media. Met de nieuwe website kunnen we technisch weer jaren vooruit en
kunnen we profiteren van alle mogelijkheden die de techniek ons biedt.
Vanaf 1 december 2020 is de eerste versie van deze website www.atelierroute.org in
de lucht. De link van de oude website zal worden doorgelinkt naar de nieuwe website.

Kunstenaars-pagina op de website
Op de nieuwe website heeft elke deelnemer een persoonlijke kunstenaars-pagina. Op
deze kunstenaars-pagina staan op 1 december 2020 de persoonlijke gegevens, de
biografie en vijf foto’s van kunstwerken van de deelnemers 2020.

Wat en wanneer?

Per 1 december 2020 is de vernieuwde website toegankelijk voor kunstenaars,
sponsoren en elke willekeurige bezoeker. 
Vanaf 1 januari 2021 komt versie 2 van de website beschikbaar. De kunstenaar
kan vanaf dat moment zijn/haar persoonlijke kunstenaars-pagina zelf aanvullen
met foto’s van recente kunstwerken. 
Per 1 maart 2021 kan de kunstenaar zijn/haar kunstenaars-pagina updaten met
foto’s van recente kunstwerken die meedoen met Digitale Route 2021.
Vanaf 1 maart 2021 kan iedere kunstenaar een kort filmpje van max. 1 minuut,
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uploaden op zijn persoonlijke kunstenaars-pagina.
Op jouw persoonlijke kunstenaars-pagina kunnen maximaal 10 foto’s worden
opgenomen en 1 filmpje van max. 1 minuut. 
Er is een mogelijkheid om je persoonlijke kunstenaars-pagina direct te linken
naar je eigen website of facebookpagina.
Ook is er een button opgenomen die direct doorlinkt naar jouw mailadres. 
Wijzigingen van jouw persoonlijke gegevens en je biografie kun je d.m.v. het
contactformulier op de website doorgeven. Wij zorgen dan voor de aanpassing.
Meer uitleg over de werking van de website volgt uiterlijk 1 januari 2021 d.m.v.
een instructiefilmpje.

 

 Hoe zal de digitale route er uit gaan zien?

Er zal op de site een digitale routekaart beschikbaar zijn, die geprint kan
worden.
Door te klikken op het ateliernummer en locatie van een kunstenaar,
verschijnen de 10 kunstwerken van de desbetreffende kunstenaar en
(eventueel) een kort filmpje van de kunstenaar.
De digitale overzichtstentoonstelling zal een totaalbeeld van de kunstenaars
geven.
Kunstenaars kunnen op hun kunstenaars-pagina aangeven of er een afspraak
gemaakt kan worden voor een bezoek aan hun atelier of huis. 
Er komt een speciale rubriek voor Jong Talent op de website.
Er zullen in lokale winkels, bedrijven, horeca en sponsoren kunstwerken van
deelnemende kunstenaars te zien zijn. Dit moeten we nog verder uitwerken,
hulp hierbij is van harte welkom.
Deelnemende kunstenaars worden gevraagd een kunstwerk voor hun raam,
tuin enz. te plaatsen in de week van de route. 
Er zal in de lokale en sociale media aandacht gevraagd worden voor de digitale
route en het thema van 2021 "Ode aan het Nederlandse landschap".
Gedacht wordt aan flyers en posters met een QR-code die automatisch linkt
naar de OAR-website.
De sponsoren van 2020 zullen ook in 2021 vermeld worden op de website,
zonder extra kosten.
Maak ook promotie in jouw ‘sociale’ netwerken.
Bestel een AtelierRoute-vlag, en laat deze wapperen. 

TIP: vind je het lastig om aan deze digitale verplichtingen te voldoen, vraag je
(klein)kind of een medekunstenaar om hulp.

Wanneer is de route 2021?

In de periode van 12 t/m 18 april staat de website in het teken van de digitale
route.
De digitale route blijft zichtbaar op de website tot de volgende route.
In april 2021 exposeren bij de lokale ondernemers.
 

Inschrijven voor de digitale route 2021

In principe gaan we er van uit dat iedereen die zich in 2020 heeft aangemeld,
inclusief de Jong Talenten, ook in 2021 meedoen aan de digitale route. De € 25
die nog resteert uit 2020, zal dienen als inschrijfgeld.
Als je niet wilt meedoen aan de digitale route 2021, dan kun je je via het
afmeldformulier op de website afmelden en aangeven of € 25 geretourneerd
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moet worden. Jouw kunstenaars-pagina zal dan niet meer zichtbaar zijn.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de
website. Het inschrijfgeld is € 25. Zij komen op de wachtlijst en kunnen plekken
invullen bij afmeldingen van deelnemers uit 2020.
Het maximaal aantal van 60 deelnemers voor de digitale route blijft
gehandhaafd. 
OAR-vlaggen kunnen voor € 20 besteld worden via de OAR-website
(contactformulier) en zullen per post aan het huisadres worden verzonden. 

 
Het bestuur van de Open Atelier Route hoopt dat we met het organiseren van een
digitale route toch jouw kunst in 2021 onder de aandacht kunnen brengen. 

Heb jij nog tips of ideeën voor de digitale route en het thema, dan horen wij dat graag. 

Wij wensen jou veel creativiteit en gezondheid toe en hopen op een mooie digitale
route 2021!

 
Het bestuur van de Open Atelier Route,
Peter, Gerard, Ellen en Rietje  

   
          OPEN ATELIER ROUTE 2021:    

       

     

 
     
  NOTEER 12 - 18 APRIL 2021 IN DE AGENDA!  
     

 

 

 

Facebook Email Twitter Website

U ontvangt deze mail omdat u eerder contact met ons hebt gehad en/of deel hebt genomen aan een van onze evenementen

en/of hebt meegedaan met de loterij waarbij u ons uw gegevens hebt verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor

informatie die betrekking heeft op de Open Atelier Route Leusden en Woudenberg in de ruimste zin van het woord. Wij

garanderen vertrouwelijk om te gaan met de bij ons bekende persoonsgegevens en zorg te dragen voor de verwijdering of

wijziging, wanneer u dit verzoekt. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden.
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