Prospectus voor
Sponsoring
Art laren 2019

St. Art Laren Vermeerlaan 9 Bilthoven 3723EM

Word sponsor
van Art Laren
Graag nodigen wij u uit om
sponsor te worden van de
openlucht kunstbeurs Art
Laren. Deze zal van vrijdag
14 tot en met zondag 16
juni 2019 worden
georganiseerd op de
lommerrijke Brink in Laren
(Noord Holland).

Waarom Art Laren?
Art Laren, in 1995 gestart als Kunst op de
Brink, is uitgegroeid tot een
toonaangevende en succesvolle openlucht
kunstbeurs. In 2019 voor de 24ste keer!
Jaarlijks bezoeken gemiddeld 11.000
bezoekers, waarvan 60% uit het Gooi deze
gratis toegankelijke beurs in het centrum
van Laren. De belangstelling voor Art Laren
is goed. In 2018 heeft de beurs veel
bezoekers en kopers getrokken. Ook de
galeriehouders die al langer deelnemen
aan Art Laren hebben profijt van
terugkerend, kapitaalkrachtig publiek.

Art Laren is, als enige kunstbeurs in de
openlucht en met ruim 20 jaar ervaring,
uniek in Nederland. Art Laren heeft een
hoge kwalitatieve uitstraling en een
uitstekende reputatie. In een sfeervolle
setting wordt relatief veel werk verkocht.
Art Laren krijgt veel positieve publiciteit.
Elk jaar wordt Art Laren bezocht door een
regionaal Nieuws programma’s dat live
verslag doet voor radio en TV.
Radiospotjes op Radio1 en Radio4, het Art
Laren Magazine en diverse advertenties
op social media, kranten en kunstbladen
zorgen voor landelijke promotie van Art
Laren.

Deelnemers profiel
Er kunnen maximaal 50 galeries
deelnemen aan Art Laren. Op deze unieke
buitenbeurs voor moderne kunst treft u
gerenommeerde galeries en
sieraadvormgevers uit Nederland en
daarbuiten aan. Zij bieden de bezoekers
een grote variëteit aan hedendaagse kunst
voor iedere 'beurs'.

Wie organiseert Art Laren?
Art Laren is een initiatief van Kiwanis Club
Laren en wordt van 14 t/m 16 juni 2019
voor de 24ste keer georganiseerd door
de Stichting Art Laren. De netto-opbrengst
is bestemd voor goede doelen ten
behoeve van het welzijn van kinderen.
Voor het behalen van een zo groot
mogelijk financieel resultaat ten behoeve
van het goede doel is iedere financiële
ondersteuning welkom.
LAREN

Deelname
Deelneming staat open voor galeries in
moderne en hedendaagse kunst.
Art Laren hanteert een selectiebeleid
waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit
van het kunst aanbod en een juiste mix
van stijlen.

Locatie
Honderd jaar geleden kon je overal in
Laren schilders aantreffen die ‘en plein air’
of in binnenhuizen de poëzie en de
beminnelijkheid van dit dorp en het Gooi
vastlegden. Uit alle hoeken van Europa en
vanuit de Verenigde Staten waren
kunstenaars samengestroomd om elkaar
te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en
vooral productief te zijn. Aan die
toenmalige sfeer van poëzie,
intellectualiteit en verbeelding heeft Laren
zijn roem te danken.
Nog steeds is Laren een kunstenaarsdorp
en bruist het van de creativiteit. In het hart
van Laren de lommerrijke Brink wordt Art
Laren nu al voor de 24e keer
georganiseerd!. Deze unieke buitenlocatie
tussen de bomen en aan de befaamde
vijver Coeswaerde, staat garant voor veel
kunst kopend publiek.

Welk goede doelen
worden door Art Laren
ondersteund
In 2017 heeft de 22ste editie van Art Laren
€ 15.000,- voor de organisatie KidsRights
voor een project op het gebied van
meisjesonderwijs in Pakistan en € 25.000,voor het kinderhospitaal in Nangamo in
Zambia van de Mieke Huigen Stichting.

Gooise Haringparty
Op vrijdag 14 juni zal op Art Laren – alweer
voor de vijfde keer - de Gooise Haringparty
worden gehouden van 17.00 tot 20.00 uur .
Deze Haringparty is voor genodigden van
de galeries en sponsoren, Vrienden van Art
Laren en Kiwanis leden. Tijdens de
Haringparty zal Art Laren officieel worden
geopend. Het is het ideale netwerkevent!

Data & Openingstijden
Art Laren loopt v an 14 t/m 16 juni 2 019 en d e
toegang is gratis
Vrijdag 14 juni
: beurs open 11:00 - 18:00
Zaterdag 15 juni : beurs open 11:00 - 18:00
Zondag 16 juni
: beurs open 11:00 - 18:00

Sponsor mogelijkheden
De sponsormogelijkheden zijn beperkt.
Neem daarom zo snel mogelijk contact met
ons op om zeker te zijn van een plaats! De
deadline voor sponsoraanvragen is 1
februari 2019.

Contact
Neem contact met ons op via
info@artlaren.nl of bel de voorzitter van de
sponsorcommissie, de heer A. Schaap
0650285050 voor verdere vragen. Op onze
website vindt U ook veel informatie:

www.artlaren.nl

Wij zien U graag als
sponsor op de 24e editie
van Art Laren!

Voorwaarden voor
sponsoring
De kunstbeurs Art Laren, waaronder naam,
merken, logo’s, huisstijl en afbeeldingen is
eigendom van Stichting Art Laren. Deelnemers
mogen alleen na schriftelijke toestemming van
de Stichting Art Laren gebruik maken van
naam, logo’s en afbeeldingen van de
kunstbeurs Art Laren. De organisatie van de
beurs is in handen van Stichting Art Laren.
De Sponsor mag in eigen
communicatiemogelijkheden gedurende 4
maanden voorafgaand, tijdens en 4 weken na
het Evenement verwijzen naar het Evenement
en zijn rol als Sponsor daarbij.
De Sponsor verplicht zich tot betaling van het
sponsorbedrag uiterlijk 30 dagen voor de
aanvang van het evenement op een door de
Stichting aan te geven rekening.

Het is de Sponsor niet toegestaan om
reclameovereenkomsten met individuele
deelnemers aan het Evenement aan te gaan
zonder schriftelijke toestemming van de
Stichting.
Voor zover de Sponsor op verzoek van de
Stichting bepaalde werkzaamheden ten behoeve
van het Evenement verricht, zal dit altijd in nauw
overleg met de Stichting gebeuren.
De Stichting zal de Sponsor voorafgaand aan
het Evenement regelmatig op de hoogte houden
van de voorbereidingen en organisatie van het
Evenement waaronder begrepen het aantal
deelnemers dat zich aanmeldt voor het
Evenement. Waar partijen dat nodig vinden
zullen zij regelmatig met elkaar overleg hebben.
Stichting Art Laren is niet aansprakelijk voor
schade in welke vorm ook indien de beurs door
onvoorziene omstandigheden of door overmacht
afgelast, of ingekort wordt, tenzij de schade is
ontstaan door grove schuld of opzet van
Stichting Art Laren.

Impressie
Art Laren

Op zondag

kon je
over de hoofden van de
bezoekers van Art Laren lopen.
Op vrijdag en zaterdag was het al
gezellig druk op de kunstbeurs
die al weer voor de 23ste keer
werd gehouden. De
galeriehouders toonden zich na
afloop erg tevreden over de
belangstelling voor de getoonde
kunst. Vele galeries gaven aan
graag terug te komen!

Art Laren

heeft een
hoge kwalitatieve
uitstraling en een
uitstekende reputatie. In
een sfeervolle setting
wordt relatief veel werk
verkocht. Art Laren krijgt
veel positieve publiciteit.

