
    

     
Het ACF organiseert  traditiegetrouw aan het einde van elke lesperiode een presentatie-
tentoonstelling met een selectie uit het werk uit alle workshops. 
Dit jaar wordt dit gecombineerd met een presentatiemiddag. Op deze middag, voorafgaand aan 
de opening, kunnen deelnemers uit de verschillende groepen hun werk aan elkaar laten zien. 
Hieronder kun je lezen hoe je kunt meedoen aan de tentoonstelling of aan de 
presentatiemiddag of aan allebei! 

 
Presentatiemiddag zaterdag 7 juli 14-16 uur (besloten) 
Meenemen: Elke deelnemer neemt een aantal foto’s mee die gedurende de workshop zijn gemaakt. Dit kunnen 

dezelfde zijn als ook in de tentoonstelling hangen, maar mogen ook anderen zijn. Deze foto’s presenteer je aan 
de aanwezigen en voorzie je van een korte mondelinge toelichting. Op een informele manier bespreken we het 
werk. Dit geeft je de gelegenheid om inspiratie op te doen, ervaringen te delen en te kijken naar de manier van 
werken in de andere workshops.  
Naast mededeelnemers zullen er docenten van dit seizoen en het komende seizoen aanwezig zijn om feedback 
te geven. 
 
Aanmelden:In verband met de beschikbare tijd, is er slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Meld je 

daarom van tevoren aan wanneer je wilt meedoen op info@acf-web.nl 
We streven naar een vertegenwoordiging uit alle groepen. 

 

 
De Presentatie-tentoonstelling zaterdag 7 juli 17-19 uur (openbaar) 
Inleveren: Je krijgt beschikking over twee lijsten van 40x50cm. Deze hangen we allebei liggend OF staand op! 
Noteer eventueel de volgorde.  Inleveren t/m zaterdag 30 juni (13-16 uur). Zorg er voor dat op de achterkant 
van je werk naam,  telefoonnummer en de workshop  waaraan je deelnam staan vermeld. Dan kan de foto na 
afloop van de expositie niet kwijt raken. Alternatieve manieren van ophangen alleen mogelijk na overleg met 
Chantal. In verband met de hoeveelheid aangeboden werk, kan dit alleen bij uitzondering en wanneer het 
inhoudelijk noodzakelijk is voor het werk. 
Werk dat na zaterdag 30 juni of zonder passe-partout wordt ingeleverd,  kan niet opgehangen worden.   

 
Passepartouts: Foto’s moeten worden geplaatst in een passepartout. Dit is nodig zodat de foto en het glas van 
de lijst niet tegen elkaar aan komen, waardoor er lelijke plekken ontstaan. Je kunt ze zelf snijden uit foto- of 
museumkarton of dit laten doen bij  o.a. De Vlieger of V/d Linden. Standaard binnenmaten kun je meestal kant en 
klaar kopen bij de Hema of Xenos etc. Omdat we geen naambordjes bij de foto’s hangen,  kun je als je wilt op de 
voorkant van het passe-partout je naam en eventuele titel vermelden. Wil je een instructie voor het zelf snijden 
van een eenvoudig passepartout, laat het dan weten, dan mail ik je dit door. 
 
Inrichten: De expositie wordt donderdag 5 juli opgehangen vanaf 10.30 uur 's morgens. Hulp hierbij van drie à 

vier personen is zeer welkom. (Ophangen duurt gemiddeld tot 15 uur. Natuurlijk kun je ook alleen een dagdeel 
komen helpen)  Je hebt dan inspraak over je plek.  
Opening: De tentoonstelling wordt op zaterdag 7 juli om 17.00 uur voor publiek geopend. De expositie is verder 
te zien t/m zaterdag 14 juli op donderdag vrijdag en zaterdag tussen 13-17 uur.   
Ophalen van het werk: Het werk kan worden opgehaald tot 1 september. Wanneer we na deze datum niets van 
je hebben vernomen, gaan we ervan uit dat je ze niet wilt terug hebben en worden ze eigendom van het ACF. 
 
Bij onduidelijkheden of vragen, kun je contact opnemen met Chantal (do. t/m zat. van 13-17 uur) 020-622 48 99 of 
per email: info@acf-web.nl  

 


