
 

 
 FabrianoinAcquarello is een festival voor de Aquarel in het gelijknamige plaatsje in Italië . 

Veel kunstenaars kennen de naam van het gelijknamige papier wat daar gemaakt wordt . 

Het festival is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor Aquarellisten uit de gehele wereld. 

Het hele stadje staat 4 dagen geheel in het teken van de aquarel . Er zijn demonstraties van 

wereld beroemde aquarellisten, er wordt geschilderd in de sfeervolle oude straatjes en tijdens 

de gezellige Italiaanse etentjes worden belangrijke contacten gelegd . Iedereen heeft dezelfde 

passie en dat maakt het festival tot een warm bad . Als je dit eenmaal meegemaakt hebt blijf je 

komen !  

Er is een permanent Aquarelmuseum in het centrum van de stad . De exposities tijdens het 

festival ( en de maand erna) vinden plaats in de mooie kerkjes , het Papiermuseum en andere 

sfeervolle zalen in mooie gebouwen in het centrum van Fabriano , op loopafstand van elkaar.  

De catalogus is een imposant boekwerk dat ook los verkocht wordt aan de bezoekers en 

geïnteresseerden. De catalogus van 2017 is geheel uitverkocht hoorde ik . 

 

      
Exhibition space      Opening of the exhibition 2017       exhibition space 

 

Datums en deadlines: 

 

• Uiterlijk zaterdag 9 december 24.00 uur je werk digitaal versturen naar 

hannierieuwerts@hetnet.nl   ( let op : 300 dpi en 15 cm.) je eigenlijke werk mag niet 

groter zijn dan 56x38 cm.  

mailto:hannierieuwerts@hetnet.nl


• Op 9 december stuur je ook je ingevulde formulier in waarop je aangeeft of je wil 

meedoen aan de expositie en catalogus of dat je je werk alleen in de catalogus 

afgedrukt wilt hebben. 

 

We gaan met country leaders uit verschillende landen de selectie doen en binnen 2   

weken hoor je of je geselecteerd bent. 

 

• De deelnamekosten moeten voor 5 januari 2018 voldaan worden . bankrekening nr. 

NL25RABO 0308848284 tnv. J.J.Rieuwerts 

• De deelname kosten voor je werk op de expositie en in catalogus zijn 70,- ( plus 

ongeveer 3 euro voor de verzendkosten naar Fabriano) en voor je werk alleen in de 

Catalogus 40,-  

Alle deelnemende kunstenaars krijgen gratis toegang tot het feest in Fabriano – een 

gratis catalogus - een lagere prijs voor de schilder vakantie na FabrianoInAcquarello  - 

Het terugsturen van werken en catalogus naar de country-leader in Nederland , de 

kunstenaars moeten vervolgens hun eigen werk en catalogus bij de leider ophalen. 

• Zaterdag 27 januari heb ik van alle geselekteerden een pasfoto van 300 dpi en 5cm.  

• Zaterdag 27 januari moeten alle originele werken bij mij zijn op Camphuysenstraat 36 

, 3451BE  Vleuten 

Je mag er eventueel een klein randje van dun papier omheen doen bij wijze van passe-
partout als het geheel maar binnen de maat van 56x38 cm. blijft ( nb. Passepartout karton 
wordt verwijderd !) de organisatie lijst het in een dikke papieren lijst met transparante folie . 
(Je mag ook ter bescherming tijdens het vervoer er zelf een transparante folie voor doen.) 
-Kunstwerken moeten worden gesigneerd 
-Een "artist's identiteitskaart" (bijlage A) moet worden gevuld / ondertekend door 
kunstenaars en gelijmd op de achterzijde van elke aquarel 
-Een "artist's identificatieformulier" (bijlage B) moet worden gevuld / ondertekend door 
kunstenaars en verzameld door de leider van het land. 

-nergens een prijs vermelden bij /op je werk of in de verpakking van je werk. 
-stuur je werk plat op  !!. 
 
 

 

-Data van het festival zijn: 3 tot en met 6 Mei , 2018 

-Vanaf kan 8 tot 12 gaan we op schilder vakantie - Sperlonga / Ventotene of Ponza / 

Sermoneta 

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar . Voor reserveren :Stuur een mail naar 

fabrianoinacquarello@Gmail.com 

-Er wordt geen commissie ingehouden bij eventuele verkoop . bij interesse neemt de 

organisatie contact op met de kunstenaar of country-leader 

 

    
Demo’s 


