
 
 

 

DEELNAME PARTCOURS EDITIE 2021 
 

o Algemene inschrijvingsvoorwaarden 

 Deelname is gratis.  

 Inschrijven kan uiterlijk tot 15 februari 2021 en via het inschrijvingsformulier:  

http://www.zedelgem.be/tentoonstellingen of na afspraak bij de dienst cultuur (050/288605) 

 Enkel  voor inwoners van Zedelgem of Zedelgemse verenigingen.  

 Na inschrijving engageer je je om effectief deel te nemen. 

 

o Timing 

 Kunstroute pARTcours zal plaatsvinden in het Pinksterweekend:  

zaterdag 22 mei 2021 van 13.00 u. tot 18.00 u. 

 zondag  23 mei 2021 van 13.00 u. tot 18.00 u. 

maandag 24 mei 2021 van 13.00 u. tot 18.00 u. 

 

o Locaties 

 De cultuurdienst stelt locaties ter beschikking voor groepstentoonstellingen en wijst de ruimtes toe aan de 

kunstenaars 

 

o  Tentoonstelling 

 Het thema van deze editie is ‘wind’. 

 Elke deelnemer mag 4 werken tentoonstellen, waarvan minimum 1 werk met het thema ‘wind’. 

 Er mogen enkel kunstwerken tentoongesteld worden die niet eerder getoond werden tijdens pARTcours. 

 Tijdens pARTcours mogen er geen prijzen geafficheerd worden. Wie wenst te verkopen tijdens de 

tentoonstelling kan de bezoekers te woord staan door aanwezig te zijn of legt een visitekaartje.  

 De kunstwerken moeten tijdens de volledige duur van de tentoonstelling blijven staan/hangen. 

 De deelnemer staat zelf in voor de plaatsing van zijn werken.  

 Alle werken moeten voorzien zijn van een degelijk ophangsysteem of moeten stabiel zijn (indien 3-

dimensioneel). Schilderijen moeten droog zijn.  

 De cultuurdienst organiseert voorafgaand een locatiebezoek. Op dat moment wordt ook het benodigde 

tentoonstellingsmateriaal besproken.  

 De cultuurdienst voorziet bij elk werk een label met de naam van de kunstenaar en de titel van het werk. 

Voor de gegevens wordt een beroep gedaan op het ingediende verzekeringsformulier.  

 

o Logistiek 

 De cultuurdienst stelt gratis tentoonstellingsmateriaal ter beschikking voor zover het beschikbaar is bij de 

gemeentelijke uitleendienst.  

 Gelieve de gebruikte tentoonstellingslocatie netjes achter te laten. Gebruikt servies moet afgewassen 

worden.  

 

o Opbouw en afbouw 

 De opbouw van de tentoonstelling gebeurt in overleg met de cultuurdienst en de collega kunstenaar(s). De 

datum waarop de opbouw zal plaatsvinden wordt in een latere fase afgesproken.  

http://www.zedelgem.be/tentoonstellingen


 De deelnemende kunstenaar verbindt zich ertoe een goede en verzorgde opstelling in elkaar te steken. 

Het tentoonstellingsmateriaal moet vóór en na de tentoonstelling netjes afgekuist worden door de 

gebruiker, dit wordt niet voorzien door de cultuurdienst.  

 De werken moeten onmiddellijk na sluitingstijd (op maandag 24 mei) weggenomen worden.  

Om 19.00 u. worden alle locaties afgesloten.   

 

o Permanentie 

 De deelnemende kunstenaar moet doorlopend permanentie voorzien tijdens de kunstroute. Afspraken 

rond permanentie gebeuren onderling met de collega kunstenaar(s).  De cultuurdienst houdt geen 

permanentie.  

 

o Verzekering 

 Er wordt voor de duur van de tentoonstelling een gratis verzekering tegen diefstal en schade aangeboden. 

Het vervoer van de werken is niet verzekerd.  

 Na 15 februari ontvangt de deelnemer een verzekeringsformulier van de cultuurdienst, dit moet vóór  

1 mei ingevuld worden. Werken die niet opgenomen werden in de lijst, kunnen niet verzekerd worden. 

Eigen aangemaakte documenten tellen niet mee. Wie de lijst niet digitaal kan invullen komt langs bij de 

cultuurdienst na afspraak. 

 

o Communicatie 

 De cultuurdienst zorgt voor een promotionele folder met een overzicht van alle deelnemers. Een originele 

digitale foto (Geen verkleinde foto. Meestal is dit een jpg-bestand) van het themawerk kan ingestuurd 

worden vóór 10 maart naar valerie.ioos@zedelgem.be 

De cultuurdienst bepaalt welke foto’s opgenomen worden in de folder. 

 De deelnemende kunstenaar verbindt zich ertoe actief promotie te voeren (flyers verspreiden, 

facebookevent delen, promotie via eigen website, digitale folder verspreiden, enz). Affiches en flyers 

worden na berichtgeving afgehaald in het gemeentehuis van Zedelgem. 

 

 

Het welslagen van de tentoonstelling steunt op een goede samenwerking. Door in te schrijven verklaar je je 

automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.  

 

 

Organisatie: Gemeentebestuur Zedelgem – Pater Amaat Vynckeplein 1 – 8210 Zedelgem  

 

Contactpersonen: 

Valerie Ioos: valerie.ioos@zedelgem.be , 050/288605 of 0477/996734 (tijdens pARTcours) 

 


