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Harlinger kunstmarkt  
aan het water
Een nieuw idee, een nieuw initiatief, DOE MEE. 
 

Op de zaterdag van de Visserijdagen 3 september 2022, wordt er een KUNSTMARKT georganiseerd 
op de Rommelhaven/ Noordijs en als het nodig is, de Kleine Voorstraat in de gezellige sfeer van 
Montmartre. Een openlucht expositie om kunst te bewonderen en aan te schaffen.  
 
In veel Harlingers schuilt een kunstenaar op het gebied van; schilderen, etsen, fotografie, keramiek, 
glas, plateel schilderen, sieraden, smeedwerk, beeldhouwwerk etc. Maar meestal blijft dit werk in eigen 
atelier.  
 
Wij geven de amateur- semi- en beroepskunstenaars een podium, zodat zij hun eigen werk kunnen 
laten zien aan het brede publiek. Het is bedoeld voor amateur- semi- en beroeps kunstenaars die 
woonachtig zijn in Harlingen en omstreken of een historische link hebben met Harlingen.  
 
Tijdens deze kunstmarkt kunnen zij hun werk tentoonstellen, demonstreren, verkopen, elkaars werk 
bewonderen en contacten leggen. Het is dus absoluut geen knutsel of rommelmarkt.  
 
Er worden kramen opgebouwd die je alleen, of samen met een andere kunstenaar naar eigen idee 
kunt inrichten.  

Geef je op zodat je iedereen kunt laten genieten van jouw artistieke werk. 
 

De Markt
Op zaterdag 3 september 2022 is de kunstmarkt. 
Op de Rommelhaven / Noordijs en indien nodig de Kleine Voorstraat. 
De markt is van 10.00 tot 17.00 uur. 
Opbouwen en inrichten kan van 8.00 tot 9.30 uur. 
Indien nodig is de kraam bereikbaar per auto voor kortstondig laden/lossen van 8.00 tot 9.30 uur en 
na 17.00 tot 18.30 uur. 
Om 9.30 uur moeten alle auto’s weg zijn van het terrein, wat dan wordt afgesloten voor alle verkeer. 
De kraam mag niet voor 17.00 uur worden ontruimd / verlaten. 
De kramen worden genummerd. 
Bij deelname krijgt u uiterlijk een week voor de markt een nummer en een plaats toegewezen. 
U dient de kraam  en standplaats weer schoon, leeg en netjes achter te laten. Afval dient u na afloop 
zelf mee te nemen.  
De kramen worden door de organisatie afgebroken en opgehaald.

Tip:
Neem een tuin- 
of klapstoel mee!

Faciliteiten
Er is geen stroom aanwezig. 
Eventueel uitbouwen van de kraam dient in overleg met de 
organisatie. 
U kunt gebruik maken van de openbare en tijdelijke toiletten die in 
de stad aanwezig zijn. 
Voor koffie etc. wordt niet gezorgd. U kunt dit zelf meenemen of u 
bezoekt de plaatselijke horeca. 

De Kraam
De afmetingen van de kraam is 4 meter breed en 1,2 meter diep. 
De kraam is voorzien van een tafelblad bestaande uit 2 planken en een zeildak. 
U dient zelf de inrichting en presentatie te verzorgen. Een goede presentatie heeft meer succes 
De aangeboden producten moeten door exposant zelf gemaakt zijn. 
Er zijn geen stoelen aanwezig. Wilt u zitten, neem dan zelf een stoel mee. 
De prijs per kraam is € 28,50 incl. BTW. Indien gewenst kunt u zelf de kraam met iemand delen.  
De kramen worden door de organisatie opgebouwd en staan klaar om ingericht te worden.  

Tip:
Vind inspiratie 

voor de inrichting 
op Pinterest!
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Voorwaarden
De organisatie is tijdens de kunstmarkt aanwezig. 
U staat op deze markt geheel op eigen risico. 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor calamiteiten, zoals ongevallen, schade of diefstal 
gedurende dit evenement. 
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan de kunstwerken, uzelf, uw voertuig etc, 
gedurende dit evenement. 
Als deelnemer aan dit evenement, dient u zelf een WA verzekering te hebben afgesloten. 
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie. 
Mocht kort voor of tijdens de kunstmarkt besloten worden om deze af te lasten om reden buiten 
de invloedssfeer van de organisatie bijv. overmacht, extreem weer, calamiteiten, etc dan is het niet 
mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte kosten. 
Kramen die zonder bericht leeg blijven vervallen aan de organisatie. 
Bij deelname gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en mededelingen. 
Bij teveel aanmeldingen wordt er door de organisatie geselecteerd

Tip:
Mocht u iets 

verkopen, laat 
contant of via 
Tikkie betalen

Deelname en betaling
 

U dient zich voor 14 augustus aan te melden voor de kunstmarkt. 
Als u dat nog niet gedaan heeft kunt u zich aanmelden via: 
harlingerkunstmarkt.nl 

Deelname bedraagt €28,50

 
Door deel te nemen aan deze kunstmarkt, ga je akkoord met de 
algemene voorwaarden en mededelingen.

Annulering; 
Annuleren kan via de mail tot en met 14 augustus 2022. 
U ontvangt dan uw inschrijfgeld terug. Bij een latere annulering 
wordt het inschrijfgeld niet teruggestort.

Vragen?
Mail ze naar:
kunstmarktharlingen@gmail.com
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