Wedstrijdvoorwaarden Textiel Festival Weerribben 2019,
Thema: Pronken met andermans veren
 Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, dat nog niet eerder tentoongesteld is.
 Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de materiaalkeuze is vrij.
 Het maximum formaat is:
o Tweedimensionaal: 50 x 50 cm of 200 cm in omtrek inclusief afwerking en
maximaal 10 cm reliëf.
o Driedimensionaal werk: breedte 50 x diepte 50 x hoogte 70 cm inclusief afwerking
 Alleen werk naar eigen ontwerp kan ingezonden worden.

Jury:
Een driekoppige jury, afkomstig uit verschillende disciplines, zal het werk beoordelen.
Er wordt een prijs toegekend aan de winnaar. De winnaar krijgt uiterlijk 7 juni 2019 bericht.
Inschrijven:
Inschrijven kan door het insturen van een volledig dossier bestaande uit:
 Een ondertekend inschrijfformulier. Klik hier om het formulier te downloaden
 1 digitale opname van het totale werk, met vermelding van de titel van het werk
 1 digitale opname van een detail van het werk, met vermelding van de titel van het werk
Inschrijven kan tot 1 maart 2019 (postdatum).
De dossiers sturen aan: info @textielfestivalweerribben.nl.
Beeldmateriaal kan via We Transfer of andere internetdienst verzonden worden.
De dossiers blijven eigendom van de organisatoren.
Deelname aan de wedstrijd betekent dat wordt ingestemd met de voorwaarden.
De persoonsgegevens worden uitsluitend voor deze wedstrijd gebruikt.
Inleveren van het werkstuk:
 Tussen 30 mei en 1 juni 2019 inleveren bij of opsturen naar:
Textiel Festival Weerribben; Oosterpaasloërweg 19, 8378 JC Paasloo (Overijssel)
Het werkstuk dient goed verpakt te worden en voldoende gefrankeerd.
 De ingezonden werkstukken mogen door de organisatie gefotografeerd worden
 De opnamen mogen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.
 De inzender vrijwaart de organisatie van auteursrechtelijke aanspraken door derden
Ophalen van het werkstuk:
 Op 16 juni 2019 (laatste festival dag, na 17.00 uur)
 Tussen 17 juni-21 juni 2019 tussen 17.00-21.00 uur op de Oosterpaasloërweg 19,
8378 JC Paasloo

Expositie
 Het geselecteerde werk wordt voor de expositie op het Textiel Festival Weerribben
ter beschikking gesteld
 De inrichting van de expositie van het geselecteerde werk wordt bepaald door de
organisatoren
Transport
Het transport van het werk heen en terug is op kosten en risico van de deelnemers.
Verzekering
De eigenaar van het werk dient zelf voor de verzekering te zorgen.

