Reglement beeldend werk
Maak een beeldend werk!
Erfgoeddag 2021
Wij dagen je uit: maak een beeldend werk (installatie, sculptuur…), geïnspireerd op een Dilbeeks
verhaal of legende, en kom met je beeldend werk terecht op het wandelparcours van Erfgoeddag 2021.
Ben je een creatieve maker, een artiest of een denker... we zetten de ‘deuren’ wagenwijd open…
Erfgoeddag Dilbeek wordt georganiseerd door de Gemeente Dilbeek en de Cultuurraad Dilbeek.
Doelstelling
Het maken en tentoonstellen van het beeldend werk kadert in de organisatie van Erfgoeddag 2021.
Het doel is om het Dilbeeks erfgoed toegankelijk te maken voor het grote publiek en creatievelingen
en lokaal talent uit te dagen om een kunstwerk te creëren.
Voorwaarden
-

-

Het beeldend werk moet geïnspireerd zijn op één van de volgende Dilbeekse verhalen en/of
legendes: Alena – Wivina – Kludde en zijn keet – De 3 ezels – Toverij – De konijnenfretters –
Sjokke
Het beeldend werk moet weer- (en liefst vandalisme)bestendig zijn, want het moet buiten op
het parcours geplaatst kunnen worden. Er zijn geen beperkingen qua vorm of materialen

Deelname
-

-

-

Stap 1: Interesse
o Je bent enthousiast en vraagt de wandeling en de verhalen/legendes op bij team
kennis (kennis@dilbeek.be). Je creatieve brein borrelt en je hebt een origineel idee
met link naar een verhaal/legende…
Stap 2: Inschrijven
o Je dient je project in via mail kennis@dilbeek.be of in de bus van CC Westrand ten
laatste op maandag 1/2/2021
o Je vermeld in het onderwerp van je mail/ op de omslag van de brief duidelijk:
‘Inschrijven beeldend werk Erfgoeddag 2021’
o Je vermeld in je mail/brief duidelijk: je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Alsook
een beknopte tekst van je ontwerp en enkele foto’s, schetsen... Voeg zeker ook een
kostenraming toe
Stap 3: Verder verloop
o Je ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van je inschrijving
o Je wordt uitgenodigd voor een (online) gesprek voor verdere afspraken

Financiën en rechten
-

-

Financieel:
o Deelname is gratis
o Tijdens het (online) gesprek wordt er bekeken of er -in de mate van het mogelijkelogistieke, technische en/of financiële ondersteuning kan worden aangeboden.
Afhankelijk van de omvang van de ondersteuning, kunnen de eigendomsrechten van
het beeldend werk besproken worden
o Deelnemers ontvangen een verrassing na afloop van het project
Rechten:
o De deelnemers geven de toestemming aan de organisatie om hun naam, naam
beeldend werk, schetsen en/of foto’s van het werk te publiceren in papieren of digitale
communicatie
o De deelnemers geven de toestemming aan de organisatie om de beeldende werken
enkele weken in de openbare ruimte te plaatsen
o De kunstenaar blijft de verantwoordelijkheid dragen van zijn beeldend werk, dit houdt
bijvoorbeeld in dat hij zelf de gevolgen zal moeten dragen van plagiaat
o De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van het beeldend
werk. Er wordt geen verzekering afgesloten voor de kunstwerken in de openbare
ruimte, indien gewenst dient de maker zelf een verzekering af te sluiten

Inzenden en deadline
-

Inschrijven kan vanaf nu tot 1 februari 2021
Het beeldend werk moet af zijn voor 5 april 2021. Want het moet voor 5 april 2021 in de
openbare ruimte geplaatst worden

Slotbepaling
-

Deelname betekent aanvaarding van dit reglement
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie

Vragen over het reglement? Contacteer kennis@dilbeek.be

