Kunststichting Perspektief vzw
Mercatorlaan 25
3150 Haacht
België

“ CONNECT 2021 ”
14 > 22 october 2021
Schilderkunst - Beeldhouwkunst
HAACHT - BELGIE
VOORWAARDEN
Organisator : Kunststichting Perspektief vzw, Mercatorlaan 25 - B-3150 Haacht
Online wedstrijd & tentoonstelling
1.Deelname
Deelname door de kunstenaar(s) is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in
onderstaande richtlijnen tussen exposant en de Kunststichting Perspektief vzw.
De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde de algemene voorwaarden te wijzigen.
Alle aanvragers moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Belangrijk : deelname kan uitsluitend op individuele basis – geen groepswerk
Schilderkunst & Beeldhouwkunst (Beeldhouwwerken max. 1 m hoog - alle materialen met
uitzondering van glas- en keramiekkunst) :
2.Inschrijvingen
Vrij thema.
Kandidatuurstelling online.
Voorgesteld werk(en) mogen niet ouder dan 2 jaar zijn en verkoopbaar en mogen niet zijn
tentoongesteld geweest op “Evenwicht I /Oktober 2019”.
De werken moeten beschikbaar zijn voor de volledige tentoonstellingsperiode en mogen niet uit de
ruimtes worden verwijderd.
Maximum voor te stellen werken : 3
Aanmelding : LINK
Inschrijvingsbedrag voor : eerste werk 18 € - tweede werk 16 € - derde werk : 14 €
Activatie van de registratie en links op 1 juni 202.
Inschrijvingen mogelijk tot 31 mei 2021.
Optioneel : Het is mogelijk een door de jury (digitaal) rapport te ontvangen : kost € 8
Algemeen :
Activatie van de inschrijving en foto’s – 1 mei 2021 - en betaling inschrijvingsrecht.
Afmelding binnen 7 dagen na plaatsing van de foto’s : terug storting van de volledig deelnamekosten.
Afmelding na 7 dagen of meer : geen mogelijkheid tot terugvordering van de deelnamekosten.

Afmelding van inschrijving = verwijdering profiel van de kunstenaar op de site.
Afmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren via @mail.
www.artksp.be
artksp@gmail.com
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Bij annulatie van de tentoonstelling door de organisator of overmacht (Covid-19) worden de
bedragen integraal teruggestort of verzet naar augustus 2022.
3. Selectie :
Ronde I : Vakjury : tussen 1 en 15 juli 2021 beoordeelt de vakjury de inzendingen van de werken; de
jury bepaalt een selectie van 20 werken (per categorie schilder- en beeldhouwkunst).
Voor kunstenaars die met meerdere werken op deze lijst voorkomen zal het werk met de meeste
stemmen worden gekozen.
Ronde II : Publieksjury : tussen 1 en 15 juli 2021 kan het publiek stemmen op hun favoriete
kunstwerk (hiertoe zal worden opgeroepen via de Nieuwsbrief, Facebook en mailing).
Uit deze stemming zullen 20 werken (per categorie) met de meeste stemmen worden weerhouden.
Een bezoeker van de site kan slechts één stem uitbrengen op één en hetzelfde werk.
Personen kunnen voor meerdere werken hun stem uitbrengen echter met een maximum van drie.
Voor kunstenaars die met meerdere werken op deze lijst voorkomen zal het werk met de meeste
punten worden gekozen.
Alleen natuurlijke personen zijn gerechtigd te stemmen. Een in de site ingebouwd controlesysteem
zal malversie voorkomen en ontdekken. Bij malversie zullen deze stemmen door het systeem
automatisch ongeldig worden gemaakt.
Na beoordeling van de dossiers zal eveneens een reservelijst worden opgesteld – geselecteerde
kunstenaars die na beslissing niet in staat zijn (of verzaken) met hun werk op de tentoonstelling
aanwezig te zijn zullen automatisch door een kandidaat uit de reservelijst worden vervangen.
Ronde III : Finale stemming Vakjury – 12 augustus 2021.
Prijzen :
Publieksprijs : Schilderkunst : 300 € - Beeldhouwkunst : 300 €
Finalisten : Schilderkunst : 500 € - Beeldhouwkunst : 500 €
Omtrent de jurybeslissing wordt niet gecorrespondeerd.
Uitreiking bij de opening van de tentoonstelling op vrijdag 13 augustus 2021.
Finalisten en Publieksprijzen ontvangen een uitgebreide promotiepagina in de website van de
Kunststichting Perspektief vzw – http://www.artksp.be
4.Kalender
Tentoonstelling : Gemeenschapscentrum Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht (BE)
14 > 22 augustus 2021.
Belangrijk : indien wegens Covid-19 de tentoonstelling niet kan doorgaan zal deze in onze
programmatie 2022 worden ingepland.
5.Deelnemers
De aanvragers zijn er toe gehouden correcte informatie te verstrekken volgens bepalingen in het
statuut van de tentoonstelling. De organisator behoudt zich het recht voor elk werk dat niet aan de
vereisten volgens onderhavig reglement voldoet te weigeren. Werken niet voorzien van een
ophangsysteem of beschadigde werken/inlijstingen worden niet tentoongesteld.
Bij verkoop van kunstwerken heeft de organisator recht op een commissie van 20 % op de
verkoopprijs.
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6. Toewijzing / Layout van de tentoonstelling
Opstelling van de kunstwerken is de verantwoordelijkheid van de organisator.
7. Installatie
Deelnemers staan in voor de algehele vervoerskosten van hun werken.
Levering van de werken op het Gemeenschapscentrum Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85,
3150 Haacht (planning onderaan).
Display materiaal (sokkels) door de organisator verstrekt tenzij deze een hoofddeel uitmaken van het
werk.
8. Vrijwaring
De organisator sluit voor de duur van de tentoonstelling een verzekering af voor de kunstwerken.
9. Publiciteit
Geselecteerden worden uitgenodigd op de officiële opening – tevens worden zij verzocht dit event
eveneens de nodige ruchtbaarheid en publicitaire steun te geven (opname in persoonlijke website,
facebook, twitter,mails, nieuwsbrieven…..)
10. Copyright
Door hun deelname geven de kunstenaars de organisatie toestemming tot het plaatsen en
verspreiden van hun werk via website, facebooks, twitter….algemene media. Met het oog op het
bevorderen van hun kunstwerken geven de kunstenaars door hun deelname hun akkoord met het
verlenen van een niet-exclusieve auteursrecht voor promotionele doeleinden aan de Kunststichting
Perspektief vzw zowel nationaal als internationaal. Bij het verlenen van deze toelating dienen de
exposanten te beseffen dat het promotionele gebruik van dit materiaal verspreiding via het internet
kan omvatten en dat afbeeldingen door derden (delen via facebook, sites,…..) kunnen worden
gescand en digitaal gebruikt.
Het auteursrecht is en zal uiteraard persoonlijke en uitsluitende eigendom blijven van de exposant,
die ervoor dient te zorgen hierdoor geen enkele inbreuk te veroorzaken op enig andere copyright.
11. Toepasselijke rechten
Algemene rechten en voorwaarden worden toegepast volgens Belgisch recht.
De Kunststichting Perspektief vzw is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdverloop, de
deelnemer ontleent bij wijzigingen van de tentoonstelling/wedstrijd geen rechten of vorderingen met
betrekking tot de verloop van “Connect2021.

12. Indiening van het dossier betekent tevens akkoord te gaan met voorgaande bepalingen.
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Kalender - Calendrier
Omschrijving - Déscription
Inschrijving / Enregistrement
Activatie/Activitation Website
Opladen foto’s/Chargement photos
Jury stemming – Vote du Jury
Publiek stemming – Vote du public
Levering werken - dépôts d'oeuvres
Levering werken - dépôts d'oeuvres
Levering werken - dépôts d'oeuvres
Finale Jurystemming – Vote finale du Jury
Vernissage
Bezoekers - Visiteurs
Afhaling werken – Enlèvement oeuvres
Afhaling werken – Enlèvement oeuvres
Geen opslagmogelijkheid van de werken

www.artksp.be
artksp@gmail.com

Datum - Date

Einde - Fin
31/05/2021

1/06/2021
1/07/2021
>
1/07/2021
>
09/08/2021
10/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
14/08 & 21/08/2021
15/08 & 22/08/2021
23 & 24/08/2021
Aucune option de stockage des
œuvres

31/06/2021
15/07/2021
15/07/2021
13.00 > 18.00 u/h.
10.00 > 18.00 u/h.
10.00 > 13.00 u/h.

13.00 > 18.00 u/h.
18.15 > 21.00 u/h.
10.00 > 17.00 u/h
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