www.ranking-the-arts.com
Eind 2010 initieert NP3 een aantal projecten waarin zij de overwogen artistieke keuze, haar curatorschap
volledig loslaat. Met www.ranking-the-arts.com speelt NP3 in op de confronterende, maar luchtige
personalitycheck waarin of waarop de kunstenaar zichzelf als icon presenteert. De strijd om de meest
'gegooglede persoonlijkheid' te worden begint NU! Google's wil is wet. NP3 klikt zich in op de machtige
Google flow die haar stempel op onze maatschappij heeft gedrukt: Google statistieken, hits, webpagina's of
unieke bezoekers geven tegenwoordig aan hoe "belangrijk" je bent. Hoe meer je wordt 'gegoogled', hoe
hoger je in de Google rankings staat en hoe meer jij met Google werkt via je website, blog, YouTube, Twitter
of Facebook hoe meer gewicht je in het mondiale systeem van Google krijgt. NP3 draagt met het project
www.ranking-the-arts.com haar curatorschap eenmalig over aan de Big Boss Google.
Hoe werkt het:
Je kunt je als professioneel kunstenaar, tegen een vergoeding van 25 euro inschrijven voor www.rankingthe-arts.com. Bij deelname word je kunstenaarsnaam ingevoerd in de database van www.ranking-thearts.com die direct gelinkt is aan de zoekmachine Google. Zodra NP3 je naam heeft ingevoerd op
www.ranking-the-arts.com gaat Google actief op zoek naar het aantal pagina's voor alle ingeschreven
kunstenaars. Hoe hoger je ranking in Google hoe hoger je ranking bij www.ranking-the-arts.com. Door de
koppeling met Google blijft de ranking list het gehele jaar continue in beweging en is alles nog mogelijk. Het
project heeft een looptijd van 1 jaar en het blijft tot het laatste, definitieve moment, zelfs tot op de laatste
seconde spannend welke kunstenaar de nummer 1 wordt van www.ranking-the-arts.com. Het jaar begint op
het moment dat de eerste kunstenaar in de ranking list van www.ranking-the-arts.com is geplaatst. Dus let
op! Inschrijven is vanaf nu mogelijk! Aan het eind van dat jaar wordt onder notarieel toezicht www.rankingthe-arts.com afgesloten en de kunstenaar die op dat ene moment op nummer 1 staat is de grote winnaar
van www.ranking-the-arts.com!
Waarom zou je in Google's naam meedoen?
De winnaar krijgt een solotentoonstelling bij NP3 en de gehele opbrengst van www.ranking-the-arts.com
wordt hiervoor ingezet. Dat betekent bij 100 deelnemers een budget van 2.500,00 euro en bij 500
deelnemers zelfs 12.500 euro. En hoe kun je meedoen? Stuur een mail naar ranking@np3.nu met als
onderwerp deelname RANKING, dan ontvang je de voorwaarden!
VOORWAARDEN:
DEELNAME:
- maak het bedrag van 25 Euro * over op de bankrekening: ABN AMRO 44.45.37.236 t.n.v. NP3 Groningen
omschrijving: DEELNAME RANKING (Let op! Het deelname geld wordt na betaling niet geretourneerd)
- meld je officieel aan door een mail te sturen naar ranking@np3.nu met als onderwerp: AANMELDING
JE MAIL BESTAAT UIT: - een correcte (kunstenaars)naam **
- jouw contactgegevens (minimaal telefoonnummer)
- de datum van betaling
** Om de procedure eerlijk te laten verlopen, mogen kunstenaars alleen die kunstenaarsnaam / alterego
gebruiken, die regulier door de kunstenaar gevoerd wordt, dus niet speciaal voor www.ranking-the-arts.com
nieuw in gebruik is genomen.

BUDGET:
De opbrengst van het project www.ranking-the-arts.com wordt ingezet voor een solotentoonstelling / project /
opdracht van de winnaar van www.ranking-the-arts.com bij NP3 (dit in overleg tussen NP3 en de
desbetreffende kunstenaar).
Het budget is geen geldprijs en wordt dus niet uitgekeerd!!!, het is een maximaal beschikbaar budget
waarbinnen alle kosten voor het realiseren van je project bij NP3 vallen.
Wanneer de opbrengst van www.ranking-the-arts.com lager dan 1.500 Euro is, dan vult NP3 dit bedrag
eenmalig aan tot het budget van 1.500 Euro.
Wanneer de opbrengst van www.ranking-the-arts.com hoger is dan 1.500 Euro is, dan vervalt eerder
genoemde bijdrage van NP3 en wordt alleen 100% van de opbrengst ingezet voor de solotentoonstelling /
het project / de opdracht van de winnaar van www.ranking-the-arts.com.
AANVULLENDE VOORWAARDEN:
- Deelname is maximaal één keer mogelijk;
- Let op! Het inschrijfgeld wordt na betaling niet geretourneerd;
- Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
- Na het overmaken van het inschrijfgeld en de officiële aanmelding is jouw deelname definitief en neem jij
automatisch deel voor de duur van het project www.ranking-the-arts.com tot de einddatum;
- NP3 behoudt zich het recht voor, om zonder opgave van reden, aanmeldingen te weigeren;
- De notariële uitslag is bindend. Aan eerdere tussentijdse uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend;
- Deelname aan www.ranking-the-arts.com betekent uitvoeren van een, nog uit te werken, project;
- Wanneer de winnende kunstenaar van www.ranking-the-arts.com, om welke reden dan ook, niet in staat is
om een project bij NP3 te realiseren, dan gaat de overwinning naar de nummer 2 in de ranking, die dan een
project binnen het beschikbare budget mag realiseren;
- Er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats, er wordt alleen getoetst op haalbaarheid en veiligheid;

Door deelname ga je akkoord met deze voorwaarden!

www.ranking-the-arts.com is een project van NP3, gebaseerd op www.fortheloveoffame.com van ax710 & alweervincent.

