Portretkunstwedstrijd van de stad Ninove
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 juni 2021

Artikel 1
De stad Ninove organiseert een portretkunstwedstrijd. De wedstrijd is onderdeel van het project ‘De
Stautste Ninovieter’ in het kader van de 500ste sterfdag van Joannes Despauterius. Aan de wedstrijd is
een prijzenbedrag van 1000 euro verbonden.

Artikel 2
De inspiratie van de wedstrijd is een schilderij, gekend als ‘Het portret van Despauterius’. Dit schilderij
uit de zestiende eeuw stelt mogelijks Despauterius voor. Het is 46 cm hoog x 30 cm breed.

Artikel 3
Het onderwerp van de wedstrijd is een portret in de stijl van ‘Het portret van Despauterius’. Het
portret wordt gemaakt op een papier of een canvas van 42 cm hoog x 30 cm breed (A3-formaat). Alle
technieken en materialen zijn toegelaten: tekenen, schilderen, grafiek, … Enkel 2D-portretten zijn
toegelaten.

Artikel 4
De wedstrijd onderscheidt drie leeftijdscategorieën:
-

Kinderen (geboren in 2010 of later)
Jongeren (geboren in 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 en 2009)
Volwassenen (geboren in 2003 of eerder)

Artikel 5
De wedstrijd loopt van 1 juli 2021 tot 26 september
2021. Alle portretten moeten uiterlijk op 26 september
2021 ingediend zijn. Het indienen kan op verschillende
manieren gebeuren:
-

De portretten worden afgegeven bij de dienst
cultuur, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove
De portretten worden afgegeven in de
bibliotheek, Graanmarkt 12, 9400 Ninove (met
overhandiging van ontvangstbewijs)
De portretten worden afgegeven in het oud
stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove (met
overhandiging van ontvangstbewijs)
De portretten worden met de post bezorgd aan
de Stad Ninove, dienst cultuur, Oudstrijdersplein
6, 9400 Ninove

Voor de openingsuren van de dienst cultuur en de
bibliotheek: zie www.ninove.be

Portret Despauterius, anoniem, 16de eeuw

Ingediende portretten worden tentoongesteld aan de buitenramen van de bibliotheek, met zicht op het
monument ‘Despauterius’. Na afloop van de wedstrijd (vanaf 3 november tot 31 december 2021)
kunnen de portretten weer worden afgehaald in de bibliotheek.

Artikel 6
Nergens op het portret mogen zich gegevens bevinden waaruit de identiteit van de deelnemer kan
blijken. Wel wordt elk portret gesigneerd met een pseudoniem. Dit pseudoniem wordt nog eens
duidelijk leesbaar vermeld op de achterkant van het portret.

Artikel 7
Elk ingediend portret is vergezeld van een gesloten envelop met op de buitenzijde enkel de vermelding
van het pseudoniem. Een papier in de envelop vermeldt de volgende identificatiegegevens:
pseudoniem, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Artikel 8
De beoordeling van de portretten gebeurt door een jury van drie deskundige leden die het college van
burgemeester en schepenen zal aanstellen. Het verslag van de jury is bindend voor het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 9
De jury reikt de volgende prijzen uit:
-

Categorie ‘Kinderen’: één hoofdprijs van 100 euro + drie aanmoedingsprijzen van 25 euro
Categorie ‘Jongeren’: één hoofdprijs van 200 euro + drie aanmoedingsprijzen van 25 euro
Categorie ‘Volwassenen’: één hoofdprijs van 400 euro + drie aanmoedingsprijzen van 50 euro

Artikel 10
Door hun inzending verklaren de deelnemers zich akkoord met dit wedstrijdreglement en aanvaarden
ze de beslissing van de jury en het college van burgemeester en schepenen. Over de beslissing van de
jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk.

Artikel 11
De laureaten worden persoonlijk verwittigd. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de proclamatie
op 24 oktober 2021.

Artikel 12
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2021.

Artikel 13
Meer inlichtingen: dienst cultuur, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, 054 505285, cultuur@ninove.be

