
 

€55 expositie 2023 

 
 

 
 

Doe je mee?  

 

Studenten van de Basis- en Dagopleiding, Wackers Jong (Talent) én docenten worden uitgenodigd 

om te exposeren. 

We vragen jullie om één of maximaal twee kunstwerken aan te leveren, maximaal ter grootte van 

een A3-vel. Of als je boetseerwerk inbrengt, maximaal 30 cm hoog. Deze kunstwerken worden 

allemaal voor 55 euro verkocht. De werken worden tentoongesteld in onze expositieruimte. 

Deze werken gaan we ongesigneerd tonen. Het is dus onduidelijk wat van wie is! 

Wat moet je doen? 
1. Lever één of maximaal twee kunstwerken voor 23 januari in, bij het rode krat op de eerste 

verdieping. Nieuw of oud werk, aan jou de keuze. 
2. Je werk moet in een gesloten envelop aangeleverd worden, met op de achterkant van je 

werk jouw naam, email-adres, telefoonnummer EN rekeningnummer.  
3. Zet niets op de voorkant, de werken moeten ongesigneerd zijn.  
4. Doe de gesloten envelop in het inleverkrat. 
5. Boetseerwerk goed verpakken met bijbehorende info en in de krat / op kantoor inleveren. 
6. Wij doen de rest en zien je graag bij de opening! 

 
Waarom doen wij dit? 
Wij vinden het leuk om aan het begin van 2023 werk te tonen van studenten en docenten. We hopen 
op een mooie, diverse expositie waarbij we iedereen de kans geven om op een laagdrempelige 
manier een kunstwerk te verkopen en te kopen.  
 
Hoe werkt de verkoop? 
We werken volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Zodra de expositie is geopend, 
kan iedereen meteen 1 kunstwerk per keer uitkiezen en betalen (pinnen). Het werk blijft daarna nog 
een week hangen.  
De prijs van elk kunstwerk is 55 euro. 50 euro gaat naar de kunstenaar en 5 euro gaat naar de 
academie in verband met administratie/organisatiekosten. Wij maken het geld naar de maker over 
als het werk betaald en opgehaald is. Zet daarom dus je rekeningnummer op de achterkant van het 
werk. 
 
Expositie en opening 
Wij hangen het werk op en zorgen ervoor dat op vrijdag 27 januari alles spik en span is voor de 
opening van de expositie om 17:00u. Het werk is een week te zien. Bij de opening is iedereen 
welkom, van binnen en buiten de academie. 
 
 
We hopen dat je mee doet. We vinden het fijn als je het ons laat weten en al helemaal als je een foto 
van je werk toestuurt. Dit kan via promotie@wackersacademie.nl.  
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