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Kunst(h)art vzw   –    Wolterslaan 16    –    9000 Gent    –    09 228 70 21    –    kunsthart@telenet.be    –    www. kunst-h-art.be 

Vrijdag 31 augustus 2018 

Nacht van het Model
Tekenen naar levend model van 18.30 uur tot 24 uur 
Inschrijven is noodzakelijk. Betaald = ingeschreven. 
Inschrijven EN betalen vóór 27/08/2018! 

Per overschrijving betalen op rekeningnummer: 
BE 55 9796 1774 8444 / BIC ARSP BE 22, 
met de vermelding ‘Nacht van het Model + uw naam’ 
Dit evenement is enkel toegankelijk voor ingeschreven deelnemers die 18 
jaar zijn of ouder. 
Het aantal deelnemers is beperkt! (Max. 25 deelnemers) 

Er worden géén deelnamegelden terugbetaald bij afwezigheid. 
Annuleren van de inschrijving moet per e-mail gebeuren, minstens 5 werkdagen voor de aanvang van het evenement. Voor de annulatie wordt een 
administratieve kost van 15,- euro aangerekend. Het resterende bedrag van de inschrijvingsdeelname wordt aan u teruggestort. 

Deelnamebijdrage: 

€ 25,- voor leden 
€ 35,- voor niet-leden 

Programma van de avond: 

Elke deelnemer ontvangt bij binnenkomst een persoonlijke stempelkaart voor de consumpties tijdens de pauzes van 
elke tekensessie. (Deze kaart is niet geldig tijdens de pauze tussen de 2 tekensessies en na afloop van de 2de 
tekensessie.) 

Ontvangst met welkomstdrankje (glaasje cava of fruitsap) en versnaperingen: 18.30 uur 

Eerste tekensessie: 

• Start: 19 uur
• Pauze met een wijntje, plat water, spuitwater, limonade of cola (met persoonlijke consumptiekaart): van 20 uur tot

20.15 uur
• Hervatten: 20.15 uur
• Einde: 21.15 uur

Tussen de 2 tekensessies is de bar open. Consumpties zijn dan te betalen. 

Tweede tekensessie: 

• Start: 21.30 uur
• Pauze met een wijntje, plat water, spuitwater, limonade of cola (met persoonlijke consumptiekaart): van 22.30 uur

tot 22.45 uur
• Hervatten: 22.45 uur
• Einde: 24 uur

Na de tekensessies blijft de bar open tot 24.30 uur. Consumpties zijn dan te betalen. 

Alcoholgebruik is tijdens de tekensessies niet toegelaten, dus geen dranken in de lesruimte. 
Uit respect voor de medetekenaars, de lesgevers/begeleiders en uiteraard voor de modellen, wordt dronkenschap niet getolereerd. 
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