FESTIVAL URBINOINACQUERELLO 2019 “La Forza e Il Coraggio”
Tervetuloa osallistumaan taidefestivaaliin Italian Urbinossa, Rafaellon kotikaupungissa,
01.05.2019-06.05.2019. Osallistuvat teokset ovat esillä näyttelyssä 01.05.2019-10.05.2019.
Viralliset avajaiset ovat 01.05.2019. Festivaalin ohjelma kutsun lopussa.
Festivaaliin voi osallistua 30x30cm akvarellila, aihe on vapaa ja kaikki Suomessa asuvat
taiteilijat voivat hakea.
Taiteilijoiden on lähetettävä yhden teoksen 300dpi resoluution digikuva sekä ilmoituslomake
16.12 mennessä koordinaattorille sähköpostiosoitteeseen suomi.urbino2019@gmail.com
Koordinaattori sopii UrbinoInAcquarello -yhteisön kanssa osallistuvat teokset ja myöhemmin
maksaa ryhmän osallistumismaksut yhteisölle ja postittaa ryhmän teokset.
Hyväksytyt taiteilijat maksavat osallistumismaksun, 80€ sekä muut kulut teosten
lähettämisestä. Osallistumismaksu kattaa näyttelyn ripustamisen, katalogin sekä teosten
palauttamisen Suomeen. Ryhmän teokset lähetetään yhdessä tammikuussa Italiaan.
Tarkemmat tiedot näistä järjestelyistä hyväksytyille sähköpostitse 21.12. mennessä.
Teokset palautetaan Italiasta koordinaattorille 2020 mennessä, jonka jälkeen sovitaan
erikseen toimitustavat ja niiden maksut.
Taiteilijoiden pitää halutessaan itse vakuuttaa teoksensa. UrbinoInAcquarello -yhteisö tai
koordinaattori ei vastaa teoksista, mutta hoitaa parhaimman kykynsä mukaan näyttelyn
käytännön järjestyksen sekä postitukset.
Jos haluaa osallistua henkilökohtaisesti Urbinoon festivaaliin, niin osallistumisesta on
ilmoitettava koordinaattorille 31.12.2018 mennessä. Lisätietoja tulee Urbino in Acquarellon
WWW-sivulle https://www.urbinoinacquerello.org/ ja kysymyksia voi esittää
urbinoinacquerello@gmail.com

Festivaalin alustava ohjelma
01.05.2019
5.00 pm Sanzio Theater Conference
6.00 pm Inauguration of the International Exhibition and of the Schools
02.05.2019
10.30 – 13.00 Duca Federico Square “project of arch In Acquerello”
Lunch
15.30 pm performance workshop
20.00 pm dinner
03.05.2019
09.30 am - 13.00 pm performance- workshop- sketchwalk
Pranzo Libero
15.30 pm - 18.00 pm performance- workshop- sketchwalk
18.00 pm Pro-dinner ArtistInAcquerello
20.30 pm Danza Pizzica/Orientale
04.05.2019
09.30 am - 13.00 pm performance-workshop-sketchwalk
Lunch
3.30 pm - 6.00 pm performance- workshop-sketchwalk
4.00 pm workshop for children
05.05.2019
10.00 am departure from Urbino to Piandimeleto
10.30 am Day painting in Piandimeleto in collaboration with the municipal
administration of Piandimeleto
13.30 pm group lunch
4.30 pm International Watercolor Exhibition of the works donated to the Association
UrbinoInAcquerello Presentation Book Art Piandimeleto.
7.00 pm Departure to Urbino

