De cultuurraad van Heist-op-den-Berg en Cultuurcentrum
Zwaneberg organiseren een kunstwedstrijd met als discipline
‘Abstracte schilderkunst’.
Deelname
De kunstwerken moeten een eigen ontwerp zijn. Elke deelnemer kan
maximum twee werken van recente datum inzenden. Elk onderdeel van
een reeks wordt als één afzonderlijk werk geteld. Een reeks van twee werken
geldt dus als twee werken. De inzender verklaart dat hij de auteur is van het
ingezonden werk. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

tijdens de openingsuren van het cultuurcentrum. De deelnemers worden
hiervan via e-mail verwittigd.
De inrichters sluiten voor de geselecteerde werken een verzekering af voor
een maximumbedrag van duizend euro per werk voor het verblijf in het
cultuurcentrum vanaf de openingsdag tot het ophalen, uiterlijk op vrijdag
11 januari 2019.
De geselecteerde werken kunnen tijdens de looptijd van de tentoonstelling
niet vroegtijdig worden weggehaald.

Jury
Ariane Van der Veken, lid van de selectiecommissie ‘tentoonstellingen’ van
Cultuurcentrum Zwaneberg, fungeert als onafhankelijke jury aangevuld met
twee externe deskundigen, kunstenaar Elias Ghekiere en kunsthistoricus en
artistiek verantwoordelijke van kunstenplatform WARP Stef Van Bellingen,
twee afgevaardigden van de cultuurraad en met cultuurfunctionaris Mieke
van der Heijden als secretaris. Leden van de jury kunnen niet in aanmerking
komen voor één van de prijzen. De jury zoekt naar kunstwerken in de
tijdsgeest van vandaag. We maken een hedendaagse kunsttentoonstelling.

Proclamatie en prijsuitreiking
De proclamatie en de prijsuitreiking aan de laureaten vinden plaats tijdens
de vernissage van de tentoonstelling van de geselecteerde werken op
vrijdag 7 december 2018 om 20.30 uur in de exporuimte van Cultuurcentrum
Zwaneberg. De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek van zaterdag
8 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019 (openingsuren: maandag,
dinsdag en vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag van 9 tot 20 uur, donderdag
van 13 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur, zondag van 14 tot 17 uur).
Opgelet: CC Zwaneberg is gesloten van ma 24 december 2018 t.e.m. di 1
januari 2019.

Prijzen
1e prijs: 1000 euro + waardebon 250 euro bij Kaderke.be
2e prijs: 400 euro + waardebon 200 euro bij Kaderke.be
3e prijs: 200 euro + waardebon 150 euro bij Kaderke.be
De prijzen kunnen niet gecumuleerd worden.

De werken kunnen vanaf maandag 7 januari tot en met vrijdag 11 januari 2019
tijdens de openingsuren opgehaald worden in Cultuurcentrum Zwaneberg.
De werken die uiterlijk drie maanden na het sluiten van de tentoonstelling
niet zijn afgehaald, worden beschouwd als verlaten en worden eigendom
van Cultuurcentrum Zwaneberg.

De jury behoudt zich het recht voor om één of meerdere prijzen niet toe te
kennen. In dat geval zullen deze prijzen toegekend worden door het publiek.
In ieder geval wordt ook een prijs van het publiek toegekend.

De deelnemers leggen zich neer bij de beslissing van de jury. Er zal geen
briefwisseling worden gevoerd aangaande de wedstrijd of de genomen
beslissingen. Door deel te nemen aan deze kunstwedstrijd ‘Abstracte
schilderkunst’ verklaren de deelnemers in te stemmen met dit reglement.

Inschrijven
Inschrijven kan t.e.m. dinsdag 27 november 2018. Inschrijven kan niet
wanneer u uw werken binnenbrengt. Zonder inschrijving wordt uw werk
niet aanvaard.

Meer info en inschrijvingsformulier
www.zwaneberg.be/kunstwedstrijd2018
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Indienen van werken
De werken moeten afgeleverd worden in Cultuurcentrum Zwaneberg op
één van de volgende dagen:
vrijdag 30 november 2018 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
zaterdag 1 december 2018 van 11 tot 15 uur
maandag 3 december 2018 van 13 tot 17 uur
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor o.a.
beschadiging, ontvreemding of verlies van de ingebrachte werken. De
deelnemers kunnen zelf deze risico’s laten dekken door een verzekering.
De werken mogen niet genaamtekend zijn. Eventueel moet de naam
afgedekt zijn. Na uw inschrijving ontvangt u per e-mail voor ieder werk een
nummer van het cultuurcentrum. Dit nummer (samen met de titel van het
werk) noteert u op de buitenzijde van een enveloppe die u op de achterkant
van het werk kleeft. In de enveloppe steekt u een briefje met daarop uw
naam, voornaam en telefoonnummer. Bij het binnenbrengen van uw werk
wordt een ontvangstbewijs overhandigd.
Uit de inzendingen zullen een aantal werken worden geselecteerd en
tentoongesteld. De niet-geselecteerde werken dienen te worden opgehaald
vanaf woensdag 5 december 2018 tot uiterlijk vrijdag 14 december 2018,

CC ZWANEBERG
V.U.: Jan Bourgeois, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg
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Inschrijvingsformulier kunstwedstrijd ‘Abstracte schilderkunst’ 2018

NAAM
VOORNAAM
STRAAT
POSTCODE
GEMEENTE
LAND
TELEFOONNUMMER

U kan uw werk binnenbrengen op
> vrijdag 30 november 2018 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
> zaterdag 1 december 2018 van 11 tot 15 uur
> maandag 3 december 2018 van 13 tot 17 uur
in de Blauwe zaal van Cultuurcentrum Zwaneberg, Cultuurplein 1,
2220 Heist-op-den-Berg

Als deelnemer erkent u
> kennis te hebben genomen van het reglement en met alle bepalingen
ervan in te stemmen.
> in te schrijven voor deelname aan de kunstwedstrijd ‘Abstracte
schilderkunst’ van de cultuurraad van Heist-op-den-Berg.

E-MAIL
GEBOORTEDATUM
EVENTUELE WEBSITE
LET OP!
Inschrijven t.e.m. dinsdag 27 november 2018.
Zonder inschrijving wordt uw werk niet aanvaard!
Inschrijvingsformulier via www.zwaneberg.be/kunstwedstrijd2018

TITEL WERK 1
VERZEKERINGSWAARDE*
TITEL WERK 2
VERZEKERINGSWAARDE*

Mail uw inschrijvingsformulier door naar
mieke@zwaneberg.be
of opsturen naar
Cultuurcentrum Zwaneberg - Kunstwedstrijd ‘Abstracte schilderkunst’
t.a.v. Mieke van der Heijden
Cultuurplein 1
2220 Heist-op-den-Berg
of mail de gevraagde gegevens door naar
mieke@zwaneberg.be
Vragen?
Tel 015 22 83 56

* Maximum 1000 euro. De verzekeringwaarde is de kost van materiaal en werkuren om het werk te herstellen, niet de verkoopswaarde.

