Reglement “Tears From Heaven”

1. De kunstraad van de gemeente Hulst is organisator van de kunstwedstrijd
“ Tears From Heaven”.
2. Deelname staat open voor alle inwoners van de gemeente Hulst en daarbuiten met
maximaal één werk. Het werk dient voorzien te zijn van een label met naam van de
kunstenaar en de eventuele titel. Categorie jeugd 12 Tm 18 jaar dient de leeftijd te
vermelden.
3. Aanmelden kan tot 1 maart op het volgende email adres info@kunstraadhulst.nl
4. De selectie vindt plaats door een deskundige jury.
5. De inname dag vindt plaats op zondag 8 april in het Reynaert college, Locatie
Gildenstraat nr 1 met ingang in de Poorterslaan(om de hoek) te Hulst.
U kunt het werk binnen brengen tussen 10.00 en 11.30
De jurering vindt plaats tussen 12.00 en 14.00
Werken dienen terug opgehaald te worden tussen 14.00 en 15.30, U krijgt dan te
horen of uw werk geëxposeerd wordt of niet, en zo kans maakt op een prijs of
eervolle vermelding.
De werken die worden geëxposeerd dienen door de kunstenaar opnieuw ingeleverd
te worden in de hal van het Gemeentehuis aan de Grote Markt te Hulst op vrijdag 13
april tussen 13.00 en 14.00.
Daar zullen ze zaterdag 14 april te zien zijn en daarna zullen ze vanaf maandag 16
april tot woensdag 25 april te zien zijn in “De Paardenstal” van het s ’Landhuis in de
Steenstraat in Hulst.
De officiële opening van de expositie en de prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 14
april om 10.00 in de hal van het Gemeentehuis aan de Grote Markt te Hulst.
Zowel in de categorie volwassenen als jeugd zullen drie prijzen worden toegekend.
Volwassenen: 1e prijs 250eur, 2eprijs 150eur , 3eprijs 100eur
Jeugd :
1eprijs 150eur, 2eprijs 100eur , 3eprijs 50eur
Tevens zullen er in de beide categorieën 2 eervolle vermeldingen zijn.
De Kunstraad zorgt zelf voor de verplaatsing van de werken op maandag 16 april van
het Gemeentehuis naar ”De Paardenstal” van het s ’Landhuis , tenzij u er op staat dit
zelf te doen.
Tijdens de openingsuren zijn ze daar voor het publiek te bezichtigen.
6. De vorm van het kunstwerk is vrij. Werken die brandgevaarlijk zijn, giftige inhoud
bevatten of algemeen werken die een risico inhouden voor het publiek zijn niet
toegestaan.

7. Alle geëxposeerde werken hebben een verzekerde waarde van 1000 EUR per
kunstwerk. De werken zijn tijdens het aanbieden niet verzekerd en vallen onder het
eigen risico.
8. De Kunstenaar verklaart dat hij/zij de intellectuele rechten bezit van het van het
ingeschreven werk.

9. De geëxposeerde werken dienen op woensdag 25 april tussen 10.00 en 11.30 te
worden opgehaald in “De Paardenstal” van het s ’landhuis alwaar de expositie heeft
plaatsgevonden.
10. Door het zich aanmelden aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemende
kunstenaars de bepalingen van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.

