WEDSTRIJDVOORWAARDEN
ART QUILT WEDSTRIJD 2022 QUILTERSGILDE
GRENZEN AAN DE GROEI
Deelname
Deelname aan de wedstrijd staat open voor leden van het Quiltersgilde. Ook groepen, waarvan
minimaal 1 persoon lid is kunnen een gezamenlijk werkstuk insturen.
Deelnameformulieren kunnen uitsluitend digitaal worden ingevuld op onze website:
https://www.quiltersgilde.nl/art-quilt-wedstrijd-formulier/

De deadline voor inschrijving is 1 februari 2022.
Met het deelnameformulier stuur je twee foto’s mee (één van het hele werk en één van een detail)
en een beschrijving van je werkstuk in maximaal 50 woorden.
De foto’s zijn recht van voren genomen;
De randen van het werk zijn zichtbaar;
Er zijn geen schaduwen;
De naam van de maker is niet zichtbaar;
Bij driedimensionaal werk een derde foto sturen waarop de diepte zichtbaar is.

Selectie van de Art Quilts
Het onderwerp van het werkstuk heeft te maken met het thema Grenzen aan de Groei.
Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, dat nog niet eerder tentoongesteld is.
Het werkstuk mag niet ouder zijn dan 4 jaar.
Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de materiaalkeuze is vrij.
Alleen werk naar eigen ontwerp kan ingezonden worden.
Het formaat is:
 Tweedimensionaal tussen de 300 cm en 400 cm in omtrek inclusief afwerking en maximaal 5
cm reliëf.
 Driedimensionaal werk meet maximaal 35 x 35 x 35 cm inclusief afwerking
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Prijsbepaling door een vakjury
Alle inzendingen zullen door een deskundige jury beoordeeld worden.
De namen van de juryleden worden binnenkort bekend gemaakt.
Als criteria voor de beoordeling van de werkstukken worden gebruikt:






Verwerking van het thema
Originaliteit
Kleurgebruik
Materiaalhantering
Compositie

De jury maakt aan de hand van de ingezonden foto’s een eerste selectie van werkstukken die in
aanmerking kunnen komen voor een van de prijzen. De makers van die werken krijgen bericht hoe ze
hun werk voor de tweede beoordelingsronde in kunnen aanleveren. De jury selecteert de werken
zonder kennis van wie de maker is.
De beslissingen van de jury zijn definitief. In onvoorziene omstandigheden beslist de jury en/of het
bestuur van het Quiltersgilde.
Alle inzendingen worden tentoongesteld op de Algemene Tentoonstelling van het Quiltersgilde in
2022. De deelnemers aan de wedstrijd ontvangen tijdig informatie over de wijze van aanleveren van
hun werk voor de tentoonstelling.

Bestuurs-en commissieleden kunnen buiten mededinging meedoen.
Auteursrecht
De maker van de Art Quilt behoudt het auteursrecht op het werkstuk. Deelname aan de wedstrijd
geeft automatisch auteursrechtelijke toestemming om de afbeelding van het werk te gebruiken voor
publicatie en in de reclame en/of publiciteit voor de tentoonstelling, met inbegrip van het gebruik op
de juiste webpagina's en sociale netwerken.
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