9 de ‘PICTURALE’ 2022

BRIEFING & DEELNEMINGSVOORWAARDEN
voor categorie B
Deelname aan dit event houdt in dat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord gaat met dit reglement.
Deelname is gratis
Briefing “ illustratie(s) 50cm x 50cm “
Art.1.

Illustratoren die geen of maximum twee werken hebben gepubliceerd kunnen deelnemen.
Er mag per kandidaat slechts 1 document / blad van 50cm x 50 cm worden ingestuurd.

Art.2.

een vaste tekst ( hieronder ) wordt door de organisatoren voorgelegd , waarbij de deelnemer naar
zijn / haar oordeel de best passende illustraties ontwerpt. Met alle vrijheid van indeling of aantal
beelden .
Het document/blad wordt niet ingelijst aangeboden . De gebruikte technieken zijn vrij.

Hoopop
Wegen verbergen
Mijn zicht
Op wat komt
Op pieken en ketens
In plaats van de grond
Gedachten verdwalen
Naar wat zeker is
Ik klauter
En klim terug
De dieperik in
Zie daar
Mijn voeten
De volgende pas
Van op
Die top
Aanschouw ik
Wat was
Maar
Wegen verbergen
Mijn zicht
Op wat komt
Gelukkig
Voelt Wel
Jouw zoen
Op mijn mond
Wegen verbergen
Mijn zicht
Op wat komt
Op pieken en ketens
In plaats van de grond
Gedachten verdwalen
Naar wat zeker is
Ik klauter
En klim terug
De dieperik in
Zie daar
Mijn voeten
De volgende pas
Van op
Die top
Aanschouw ik
Wat was
Maar
Wegen verbergen
Mijn zicht
Op wat komt

Art.3.

De inzendingen zijn veilig verpakt. Het ingezonden document/blad moet 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.4.

De inzendingen worden verwacht tussen 10 januari en 17 januari 2022 en kunnen worden
afgeleverd tijdens de openingsuren bij de 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.5.

De inzendingen moeten worden afgehaald uiterlijk op 3 mei 2022 op bovenstaand adres .
De werken die niet tijdig zijn afgehaald worden niet teruggestuurd

Art.6.

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.7.

De winnaar ontvangt de PUSH PRIJS ‘ PICTURALE ’ ! 2022
ter waarde van 1000 euro
+ een illustratie opdracht voor een publicatie
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke vernissage op zaterdag 5 maart 2022 om
17u.
De winnaar van de PUBLIEKSPRIJS in categorie B wordt bekend gemaakt tijdens de FINISSAGE op
zaterdag 16 april 2022
En ontvangt 300 euro

Art.8.

De door de vakjury geselecteerde werken worden tijdens de 9 de ‘PICTURALE’ 2022 allen
tentoongesteld.

Art.9.

De deelnemer verbindt er zich toe zijn/haar reproductierechten éénmalig 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 illustratie + deelnemingsformulier +
verzekeringsdocument bij CC De Ververij – Wolvestraat 37 te 9600 Ronse tussen 10 januari en
17 januari 2022

3.

Catalogus : digitaal beeld vd inzending/illustratie ( we transfer ) naar post@ picturale.be

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

………………………………..
Naam/Handtekening

…………………
Datum

(pictregl2)

