
 

 

DEELNAMEREGLEMENT FEESTEDITIE 
KUNSTTENTOONSTELLING KRUISWEGKERMIS 2017 

 
De Cultuurraad organiseert voor de 15

de
 keer in samenwerking met het gemeentebestuur en de Jeugdraad van 

Wuustwezel de Kunsttentoonstelling Kruiswegkermis, een jaarlijkse groepstentoonstelling met beeldende kunst 
van plaatselijke kunstenaars ter gelegenheid van Kruiswegkermis Wuustwezel.   
 

1. Elke kunstenaar die in Wuustwezel woont en de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, mag inschrijven voor 
deze groepstentoonstelling. Alle inschrijvingen worden op de cultuurdienst verwacht tegen 1 juli 2017.  
Ten laatste op 26 juli 2017 moeten alle opgevraagde gegevens ingediend zijn, en worden de 
inschrijvingen definitief afgerond. Deelnemen is gratis.   

2. De kunstenaars mogen enkel een kunstwerk tentoonstellen dat nog niet eerder geëxposeerd werd op 
de Kruiswegkermistentoonstelling. 

3. Het gemeentebestuur bekroont de drie beste werken met een “prijs van de gemeente” t.b.v. 185 € per 
prijs.   

4. Deze jurering zal gebeuren door de deelnemende kunstenaars zelf door middel van een stemming op 
hun drie favoriete kunstwerken tijdens de vernissage van vrijdag 25 augustus 2017 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur in GC Blommaert.  Alle deelnemers worden hierop verwacht.  Na telling van de 
voorkeursstemmen zal de bekendmaking van de prijswinnaars volgen omstreeks 21.30 uur.  Door het 
gemeentebestuur zal een receptie aangeboden worden. 

5. Kunstenaars kunnen twee jaren op een rij een prijs van de gemeente ontvangen.  Het daarop 
aansluitende derde jaar mag de kunstenaar nog deelnemen aan deze groepstentoonstelling.  In dit 
geval kan hij/zij enkel de publieksprijs winnen en dus geen prijs van de gemeente.   

6. In onderlinge afspraak worden alle winnaars verzocht hun werk in het gemeentehuis tentoon te stellen 
in de maanden september – oktober 2017.  

7. De bezoekers op de tentoonstelling krijgen één stem voor de “prijs van het publiek”.  Men kan geldig 
stemmen door de naam van drie verschillende kunstenaars op te geven.  Tijdens de vernissage worden 
geen stemmen vanwege het publiek aanvaard. De deelnemer met de meeste stemmen vanwege het 
publiek wordt door de cultuurraad bekroond met een waardebon t.b.v. 100 euro. 

8. De kunstenaars die op eenzelfde tentoonstelling een “prijs van de gemeente” hebben gewonnen, 
komen niet meer in aanmerking voor de “prijs van het publiek”. 

9. Alle deelnemers mogen maximum één kunstwerk indienen op maandagavond 21 augustus 2017 tussen 
18.00 uur en 19.30 uur in GC Blommaert (raadzaal), Gemeentepark 22 te Wuustwezel.   

10. Naargelang het aantal inschrijvingen trachten we voor iedereen een ruimte te voorzien tot circa 2 m.   
11. Met uitzondering van kunstinstallaties zal het plaatsen van deze werken gebeuren door een werkgroep 

van de cultuurraad.  De indeling van de tentoonstelling wordt bepaald door de cultuurraad. 
12. De verpakkingen van de kunstwerken voorzien van naam zullen tijdelijk bewaard worden in GC 

Blommaert.  Elk kunstwerk dient op de achterzijde voorzien te zijn van de naam van de kunstenaar, de 
titel van het werk, de aanduiding van de boven- en onderzijde d.m.v. een pijl, evenals de nummering 
van een reeks in de juiste volgorde.  Elk kunstwerk dient voorzien te zijn van een degelijk 
ophangsysteem om te bevestigen aan een haak via een koord, ophanglus, aluminium frame,… 

13. De tentoonstelling is voor het publiek toegankelijk op 
ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 VAN 13u00 TOT 21u00. 
MAANDAG 28 AUGUSTUS 2017 VAN 15u00 TOT 21u00. 

14. De permanentie wordt gehouden door een afvaardiging van de cultuurraad bijgestaan door twee  
plaatselijke kunstenaars. 

15. Op maandag 28 augustus 2017 om 20u30 wordt de stemming van het publiek afgerond, zodat om 
20u45 de bekendmaking van de publieksprijs kan plaatsvinden. Om 21u00 wordt de tentoonstelling 
afgesloten. 

16. Na de tentoonstelling worden de kunstwerken meteen meegenomen door de deelnemende 
kunstenaars. 

17. Ter gelegenheid van deze feesteditie zal naast deze groepstentoonstelling in GC Blommaert ook 
‘Kunst in het park’ doorgaan op zondag 27 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur.  Kunstenaars 
kunnen zich vrij installeren in het Gemeentepark tussen 12.00 en 13.00 uur.  In het park kunnen de 
deelnemende kunstenaars vervolgens hun kunst beoefenen, extra kunstwerken tonen of op een 
creatieve wijze in interactie gaan met hun publiek.  De kunstenaars mogen gebruik maken van de 
gemeentelijke partytentjes, tafels en stoelen.  De overige benodigdheden worden door de kunstenaars 
zelf meegebracht.  Er zijn geen elektriciteitsvoorzieningen. Bij slechte weersomstandigheden gaan deze 
buitenactiviteiten niet door.  Wel kunnen de kinderen deelnemen aan  een gratis creaworkshop 
aangeboden door de Jeugdraad, welke bij regenweer doorgaat op de eerste verdieping van GC 
Blommaert. 

18. Voor inschrijving en/of verdere inlichtingen kunnen de deelnemers terecht bij de Cultuurdienst Wuustwezel, 
GEMEENTEPARK 1, 2990 WUUSTWEZEL, TEL: 03 690 46 26, E-MAIL: CULTUUR@WUUSTWEZEL.BE 
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