Internationaal aquarelconcours
Vierde grote prijs “pietvanaken” November 2015
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Reglement van de wedstrijd

!
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1. het concours staat open voor alle aquarellisten; zowel binnen- als buitenlandse artiesten zijn
welkom;
2. de ingeleverde werken dienen authentiek en origineel te zijn en mogen noch in mindere noch
in meerdere mate refereren naar werk van andere kunstenaars;
3. enkel zuiver en puur aquarel wordt in aanmerking genomen voor deelname;
4. de drager van de aquarel is aquarelpapier; andere dragers zoals canvas worden niet
aanvaard;
5. de werken moeten in de loop van de jaren 2014 en 2015 geschilderd zijn en mogen nooit
eerder tentoongesteld zijn of aan een wedstrijd hebben deelgenomen;
6. de geselecteerde werken moeten te koop worden aangeboden aan het publiek; eerder
verkochte werken of werken in privé of ander bezit worden van deelname uitgesloten;
7. 25% van de verkoopprijs valt ten dele aan de “Grote Prijs “pietvanaken”;
8. de verkoop gebeurt uitsluitend door de inrichters zelf; er wordt bij aankoop een voorschot van
minimum 25% op de verkoopprijs geïnd door de inrichters;
9. er is in dit verband een volgrecht van toepassing van 12 maanden te beginnen vanaf de datum
van sluiting van de tentoonstelling;
10. elke deelnemer mag 3 werken ter deelname en jurering voorstellen en inbrengen;
11. de werken worden ter jurering afgeleverd enkel maar verplichtend voorzien van een witte
passe-partout; geen enkele andere omlijsting of ophangsysteem mag aangebracht zijn;
12. alle transport- en verzekeringskosten van en naar de selectie- en tentoonstellingsruimte vallen
ten laste van de deelnemer;
13. de maximale grootte van de werken, passe-partout inbegrepen, mag 100cm x 100cm niet
overschrijden;
14. het opgelegd thema van de 4de grote prijs “pietvanaken” is :”Straatjes, steegjes en
stadsgezichten”, minstens 1 ingeleverd werk moet dit thema aansnijden, de andere 2 zijn vrij
naar keuze in te vullen door de kunstenaar
15. alle ingeleverde werken die niet aan de voorgaande en de volgende voorwaarden voldoen,
zullen onherroepelijk van deelname worden uitgesloten door de inrichters en/of de jury;
16. de beslissingen van de inrichters en de jury zijn onaantastbaar en onherroepelijk;
17. er zal onder geen enkel beding en op geen enkel tijdstip en op generlei wijze
gecorrespondeerd of gecommuniceerd worden over de beslissingen van de jury;
18. de eindverantwoordelijkheid en de eindbeslissing in mogelijke conflicten die voortvloeien uit
deelname aan deze wedstrijd zullen door de Voorzitter van de jury en Piet Van Aken worden
genomen;
19. alle mogelijke conflicten en geschillen die hun oorsprong vinden in deelname aan deze
wedstrijd zullen, nadat alle andere kanalen en middelen zijn uitgeput, in fine worden beslecht
voor de rechtbanken van Brussel (België);
20. de tentoongestelde werken zullen door de inrichters worden verzekerd tegen alle risico’s;
21. in geval van beschadiging, verlies of diefstal kunnen de inrichters niet verantwoordelijk
worden gesteld;
22. alle mogelijke problemen en punten die niet in dit reglement zijn opgenomen en die aan de
orde komen vóór, gedurende of na de wedstrijd zullen in eerste instantie door de inrichters
worden opgelost zoals het een goede huisvader betaamt;
23. de inrichters en/of Piet Van Aken kunnen ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan dit
reglement als dit nodig mocht blijken ;

Nuttige informatie
1. de inschrijvingen voor deelname zullen ten laatste worden aanvaard op en tot en met 31
augustus 2015 (Poststempel);
2. het inschrijvingsgeld bedraagt €20,00 (twintig euro);
3. enkel handgeschreven ingevulde deelnemingsformulieren, gedateerd en handgetekend, die per
gewone post worden verstuurd zullen worden aanvaard; een dubbel van het
inschrijvingsformulier wordt door de deelnemer bijgehouden en voorgelegd bij het
binnenbrengen van de werken;
4. de inschrijvingen worden geadresseerd aan Piet Van Aken, Schriekkouterbaan 20, 1860
MEISE, België ; e-mail : aquisgranum@skynet.be
5. de deelnemers (of ten hoogste hun gedelegeerde voorzien van een rechtsgeldige
delegatiebrief) brengen hun werken ter jurering binnen op zaterdag 12 september 2015 tussen
10u00 en 18u00 in het Cultuurhuis te Meise, Brusselsesteenweg, 44, 1860 Meise, België;
6. de ingeleverde werken dienen anoniem te zijn; op de achterzijde dient een kleine enveloppe
geplakt te worden bevattende de gegevens over de kunstenaar en het werk, namelijk : naam,
voornaam, kunstenaarsnaam, volledig adres, telefoons, e-mail, website, titel van het werk,
afmetingen(passe-partout inbegrepen), prijs;
7. de geselecteerde werken zullen van een stempel, dag- en handtekening op de achterzijde
worden voorzien door de inrichters; :
8. de geselecteerde werken zullen ter plaatse worden gefotografeerd teneinde een catalogus te
kunnen aanleggen;
9. het inschrijvingsgeld van €20 wordt bij het binnenbrengen van de werken betaald in euro
uitsluitend door middel van één (1) briefje van 20 euro;
10. de jurering en definitieve selectie vindt plaats op 15 september 2015 van 12u tot 16u;
11. er worden maximum 100 werken geselecteerd; de werken, zowel geselecteerde als niet
weerhouden, worden afgehaald diezelfde dag vanaf 16u tot 19u; hierop worden geen
uitzonderingen toegestaan door de inrichters van de grote prijs,
12. er wordt een tentoonstelling georganiseerd van de geselecteerde werken van zaterdag 7
november 2015 tot en met zondag 29 november 2015 in het Cultuurhuis te Meise,
Brusselsesteenweg, 44, 1860 Meise,
13. de verkozen kunstenaars moeten hun geselecteerde werk(en) te dien einde binnen brengen bij
Cultuurhuis te Meise op woensdag 4 november 2015 van 9u tot 12u en van 18u tot 22u.
14. de werken dienen verplichtend ingelijst te zijn met een wit houten frame, genre wissellijsten ,
gekleurde lijsten en/of zoals hoger gezegd passe-partouts worden niet aanvaard;
15. er wordt een tussenkomst in de onkosten voor de expo en voor de druk van de catalogus van
50€ aangerekend aan de deelnemende kunstenaar; het overeenstemmend bedrag zal bij
inlevering van de werken worden vereffend en geïnd;
16. de tentoonstelling wordt plechtig geopend op zaterdag 7 november 2015 om 16u stipt;
17. aan de wedstrijd zijn verschillende prijzen verbonden:
18. er wordt zo mogelijk een catalogus gedrukt van de geselecteerde werken die te koop zal
worden aangeboden aan het publiek tegen de prijs van €35,00;
19. elke geselecteerde en deelnemende kunstenaar ontvangt één (1)gratis exemplaar van de
catalogus;
- Prijs van het publiek
- Grote Prijs "pietvanaken" ter waarde van € 1.000,00 (duizend euro)
- 2de en 3de prijs elk ter waarde van €500,00(vijfhonderd euro)
- prijs van de gemeente
- prijs van de Vlaamse Gemeenschap
- prijs van de NV Arte Print
- prijs Schmincke
- prijs Winsor & Newton
20. de prijswinnaars zullen ter gelegenheid van de sluitingsceremonie op zondag 29
november 2015 om 16u worden bekendgemaakt;
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21. de tentoongestelde werken die niet verkocht zijn kunnen worden afgehaakt en
meegenomen door de geselecteerde exposanten vanaf 17u op zondag 29 november
2015, na een uitschrijvingsstrook te hebben ontvangen van de inrichters;
22. de verkochte werken worden bij die gelegenheid door de koper afgehaald en het saldo
van de aankoopprijs wordt bij die gelegenheid voldaan in baar geld (euro’s) aan de
inrichters van de wedstrijd;

Piet Van Aken
Schriekkouterbaan 20
1860 Meise
België
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www.aquisgranum.be

