Expo Klet’Mar Jette 2017
Oproep tot kandidaturen
Reglement

Art. 1
Elke deelnemer (M/V) verbindt zich ertoe het huidige reglement te respecteren, artikels 1 tot
14.
Art. 2
Zijn toegelaten deel te nemen (M/V) :
- Kunstenaars van welke nationaliteit ook die gedomicilieerd zijn in 1090 Jette.
Art. 3
Gemeenschappelijke projecten zijn toegelaten op voorwaarde dat alle deelnemers voldoen aan
de voorwaarden hernomen onder artikel 2.
Art. 4
Deze oproep en huidig reglement hebben betrekking tot het tentoonstellingsproject « Klet’Mar
Jette 2017 » georganiseerd door de Gemeente Jette in de gebouwen van Atelier 34zero
Muzeum, De Rivierendreef 334, 1090 Jette.
Art. 5
Elke deelnemer mag slechts één kandidatuur indienen.
Art. 6
Alle materies, alle technieken, alle esthetieken zijn toegelaten.
Art. 7
Het kandidatuurdossier omvat :
- Een gedetailleerde beschrijving van de artistieke demarche : tekst van maximum één pagina
A4 ;
- Een portfolio met daarin een overzicht van de verschillende aspecten van het
toepassingsgebied van de kunstenaar ;
- Een gedetailleerd CV.

Art. 8
Een vooraf samengestelde jury zal de kunstenaars voor de expo selecteren.
Art. 9
De jury zal (zonder stem) voorgezeten worden door Mounir Laarissi, Schepen van Franse
Cultuur / Biculturele Activiteiten.
Art. 10
De beslissingen van de jury zijn soeverein.
Art.11
De geselecteerde kunstenaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat in
de loop van de maand augustus 2017.
Art. 12
De gerealiseerde kunstwerken blijven eigendom van hun auteur.
Art. 13
Kalender :
- Uiterste datum voor het indienen van het kandidatuurdossier : woensdag 26 juli 2017 om 12
uur.
- Vernissage van de tentoonstelling : vrijdag 29 september 2017 om 19 uur.
- Tentoonstelling : van zaterdag 30 september 2017 tot zondag 8 oktober 2017.
Art. 14
Het kandidatuurdossier moet ingediend worden bij de dienst Franse Cultuur / Biculturele
Activiteiten, Gemeente Jette, Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette of per mail gestuurd worden
naar culture@jette.irisnet.be onder de vorm van een gecompresseerd pdf-bestand.

