ULTURELE VERENIGING
afdeling van Curieus
www.curieusdegeus.be

‘DE GEUS’

9° CARTOONALE ‘DE GEUS’
REGLEMENT 2021
THEMA: KOLONISATIE EN DEKOLONISATIE
Hoewel de bevolking van de voormalige kolonies in de tweede helft van de 20e eeuw
haar onafhankelijkheid afdwong, hebben oude koloniale denkbeelden en
machtsverhoudingen nog steeds -vaak onbewust- een invloed op onze samenleving en
ons denken. Ze liggen mee aan de oorzaak van hedendaags racisme en stereotype
vooroordelen.

1. Organisator
De culturele vereniging ‘De Geus’ te Lebbeke, Oost- Vlaanderen, afdeling van Curieus,
organiseert tweejaarlijks een cartoonwedstrijd.
2. Deelname
Alle personen ouder dan 18 jaar kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.
3. Inzendingen
* De ingezonden werken mogen nog niet bekroond zijn en nog niet gepubliceerd in
België.
* Alle grafische technieken zijn toegelaten. Tekst is niet toegelaten.
* De cartoons moeten getekend zijn in A4-formaat en 300 dpi (maximum 3MB per
cartoon) voor dIgitale werken.
* De cartoons die per post verstuurd worden, vermelden op de achterzijde de naam en
het adres van de deelnemer.
* Maximum 5 inzendingen per deelnemer.
4. Deadline
De deadline is 10 augustus 2021.
De werken kunnen ons toegestuurd worden:
digitaal:

info@curieusdegeus.be
clement.vlassenroot@skynet.be

per post:

Clement Vlassenroot
Cartoonale ‘De Geus’
Duivenkeetstraat 16
B-9280 Lebbeke.

5. Publicatierecht
Met haar/zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de tekenaar zich akkoord dat zijn

ingestuurde cartoons gebruikt worden voor een tentoonstelling en voor publicatie in een
catalogus .
De bekroonde werken blijven eigendom van de inrichters.
6. Jury
De jury handelt autonoom bij het toekennen van de prijzen.
Er is geen correspondentie mogelijk met de jury over haar beslissingen.
7. Prijzen
Door de jury worden vijf prijzen toegekend:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

800 Euro
400 Euro
250 Euro
200 Euro
150 Euro

8. Tentoonstelling en prijsuitreiking
De uitslag van de wedstrijd wordt bekend gemaakt op vrijdag 15 oktober 2021 om
19.30 uur in galerij ‘De Fontein’.
Een selectie van de ingezonden werken worden tentoongesteld in kunstgalerij ‘De
Fontein’, Grote Plaats te Lebbeke op 15 oktober (vanaf 19.30 uur) , 16 en 23 oktober
(van 14 tot 18 uur), 17 en 24 oktober (van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur).
9. Terugzending
De originele cartoons zullen enkel teruggezonden worden indien dit vermeld staat op het
inschrijvingsformulier.
Ze kunnen ook afgehaald worden na afspraak met de inrichters.
De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor beschadigde of verloren geraakte werken
tijdens de heen- of terugzending.
10. Cartoonbrochure
De geselecteerde deelnemers krijgen op eenvoudig verzoek een papieren exemplaar.
De brochure kan ook gedownload worden via www.curieusdegeus.be .

11. Door zijn of haar deelname verklaart de kunstenaar zich akkoord met dit reglement.

