9 de ‘PICTURALE’ 2022

BRIEFING & DEELNEMINGSVOORWAARDEN
voor categorie A

Briefing “ illustratie(s) - 1 x 1 “
Deelname aan dit evenement houdt in dat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement
Deelname is gratis

Art.1.

De illustrator heeft aantoonbaar tenminste twee publicaties op zijn palmares ( exemplaar van
publicatie eventueel bijvoegen )
Nieuw werk kan ook

Art.2.

De inzendingen mogen niet ingelijst zijn . Een passe-partout mag

Art.3.

Een inzending mag hoogstens zes illustraties omvatten, tenzij ze deel uitmaken van één artistiek
geheel . Zij zullen op een vlak van 1m x 1m tentoongesteld worden.

Art.4.

De inzendingen zijn veilig verpakt , voorzien van een kleine schets met suggestie hoe die vierkante
meter kan opgevuld worden. De ingezonden illustratie(s) moeten vergezeld zijn van een correct
ingevuld deelnemingsformulier en verzekeringsdocument , en op de ommezijde van het werk de
naam van de illustrator (duidelijk leesbaar) dragen.

Art.5.

Voor de tentoonstelling worden de inzendingen verwacht tussen 10 januari en 17 januari 2022 en
kunnen worden afgeleverd tijdens de openingsuren bij cc De Ververij – Wolvestraat 37 te 9600
Ronse ( 055/23 28 01)
(openingsuren ma t/m vrij van 8.30u tot 12u, en van 13.30u tot 16u).

Art.6.

De inzendingen moeten worden afgehaald uiterlijk op 3 mei 2022 op bovenstaand adres.
De werken die niet tijdig zijn afgehaald worden eigendom van de Stad Ronse

Art.7.

De organisatie behoudt zich het recht voor een preselectie te maken uit de ingezonden werken.
De ingezonden werken worden aan een jury van deskundigen voorgelegd. De beslissing van de jury
is onbetwistbaar. Er zal geen briefwisseling/mailing worden gevoerd over de wedstrijd of de
beslissing van de jury.

Art.8.

De winnaar ontvangt de grote PRESTIGE PRIJS ‘PICTURALE’ ! 2022
ter waarde van 2.500 euro
+ zijn/haar creatie/illustratie op één vd de stadsmuren in het hart van de stad Ronse
+ een unieke solo-tentoonstelling op de prachtige site van CC ‘ De Ververij’
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke vernissage op zaterdag 5 maart 2022 om
17u.
De winnaar van de PUBLIEKSPRIJS in categorie A , wordt bekend gemaakt tijdens de FINISSAGE op
zaterdag 16 april 2022
en ontvangt 750 euro , aangeboden door onze sponsor(s)

Art.9.

De door de vakjury geselecteerde werken worden tijdens de 9 de ‘PICTURALE’ 2022 allen
tentoongesteld.
De illustrator verbindt er zich toe zijn/haar reproductierechten eenmalig af te staan voor publicatie
in catalogus of digitaal.

Art.10. Hoe inschrijven ?
1.

Deelname bevestigen via mail aan post@picturale.be tegen uiterlijk 22.11.2021

2.

Tentoonstelling : opsturen naar of afleveren van illustraties (+eventueel bijhorende publicatie )
+ deelnemingsformulier + verzekeringsdocument bij CC De Ververij – Wolvestraat 37 te 9600
Ronse tussen 10 januari en 17 januari 2022

3.

Voor catalogus: inzenden van digitale illustraties op CD , minimum 300dpi, TIFF, EPS. Afdruk
formaat minimum A6, max A5.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van dit reglement.
Voor akkoord,

………………………………..
Naam/Handtekening

…………………
Datum

