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26e WEDSTRIJD van DOMAINE DE LA LICE vzw 
 
2015: TAPISSERIE in MINIATUUR of 
MINITEXTIEL 
 
 
 

 

Reglement 
 
 
Inleiding 

 
 Het doel van de wedstrijd Domaine de la Lice is het bevorderen van nieuw talent en het 

stimuleren van onderzoek in het domein van het hedendaagse geweven wandtapijt of de 
textielkunst. 

 De wedstrijd richt zich tot alle kunstenaars die in België wonen, zonder 
leeftijdsbeperking. 

 De wedstrijd van Domaine de la Lice en de tentoonstelling van de geselecteerde 
werken, worden ingericht met de steun van de Federatie “Wallonie-Bruxelles”. 

 Een tentoonstelling met de geselecteerde werken wordt georganiseerd in het jaar 
volgend op de wedstrijd. 

 De laureaat van de wedstrijd ontvangt de PRIJS VAN DE MINISTER VAN CULTUUR 
VAN DE FEDERATIE “WALLONIE-BRUXELLES”, voor een bedrag van 2 500 EUR. De 
Prijs wordt uitgereikt tijdens de vernissage van de tentoonstelling.  

 

 

Deelnemingsvoorwaarden 
 
 De tapisserie in miniatuur of minitextiel is een recent werk (minder dan 3 jaar oud) en 

getuigt van een goede esthetische en technische kwaliteit.  

 Het kunstwerk is een origineel werk, uitgevoerd door de kunstenaar. Het 
materiaalgebruik is vrij en het werk is uitgevoerd in weeftechnieken of in relatie met de 
technieken gebruikt voor wandtapijten (kruising van draden). Groepswerken zijn niet 
toegelaten. 

 Elke deelnemer aan de wedstrijd stuurt 3 werken in, dit betekent 3 verschillende werken 
die een samenhangend geheel vormen. De maximale afmetingen van een werk is 
beperkt tot 15cm x 15cm x 15cm ( oppervlakte of volume), de presentatie, steun of 

kader inbegrepen. 

 De kunstwerken mogen geen zichtbare handtekening vertonen (de wedstrijd is 
anoniem). 

 De voorgestelde kunstwerken die niet beantwoorden aan de bovengenoemde 
voorwaarden, worden niet aan de jury voorgelegd. 

 Het inschrijvingsformulier moet vergezeld zijn van 3 foto’s, 1 per werk: digitale foto’s 
voor formaat 10 x 15 cm, 300dpi, jpg formaat (op CD of als bijlage bij inschrijving per e-
mail) en foto afgedrukt op papier 10 x 15 cm. Aanwijzingen op de foto: titel, richting van 

het werk “boven” en “onder”. 
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Jury 
 
 De jury komt samen om de prijs van 2 500 EUR toe te kennen, op basis van de 

ingezonden werken. 

 De prijs beloont het onderzoek, de creativiteit, het professionalisme alsook de 
technische en esthetische kwaliteit van de uitvoering. 

 De jury is samengesteld uit 5 leden: een vertegenwoordiger van de Federatie “Wallonie-
Bruxelles”, 2 specialisten in de hedendaagse kunst en de textielkunst (niet verbonden 
met Domaine de la Lice) en 2 leden van Domaine de la Lice.  

 De jury heeft het recht om de prijs niet toe te kennen. De jury kan speciale eervolle 
vermeldingen toekennen. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. 

 De jury maakt een selectie van de kunstwerken voor de tentoonstelling in samenwerking 
met de artistieke raad van Domaine de la Lice. 

 
 
Praktische informatie 

 
Inschrijvingen 

 
Het hier bijgevoegd.inschrijvingsformulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen, 
samen met het gevraagde fotomateriaal,  met de post (niet per aangetekende zending 
aub!), vóór 15 oktober 2015 (uiterste inzenddatum) aan volgend adres: 
 

Wedstrijd Domaine de la Lice asbl 
Marianne Decock 
Asterstraat 6 
1800 Vilvoorde 

 
   of per e-mail : marianne@maryves.net 

 
 
Belangrijk: de kandidaturen mogen ons bereiken met de post of per e-mail, maar de foto’s 
moeten ons in elk geval toegestuurd worden op twee manieren, afgedrukt en digitaal (per e-
mail of CD). 

 
 
Voor verdere inlichtingen over deze wedstrijd (Nederlands en frans): 
 

Marianne Decock,  0476 91 56 92,  marianne@maryves.net of  
Paola Cicuttini, 0496 02 36 73,  info@domainedelalice.be 
Site Internet :   www.domainedelalice.be  
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Praktische organisatie: brengen en ophalen van de kunstwerken voor de jury 
 

 Plaats en datum voor het brengen en ophalen van de kunstwerken (Brussel) worden aan 
de deelnemers meegedeeld na de uiterste inschrijvingsdatum van 15 oktober 2015.  

 De jury vergadert begin december 2015. 
 
 
 
 

Verantwoordelijkheden 
 
 

 Tijdens de periode dat de werken ingeleverd zijn in de lokalen die ons ter beschikking 
staan tijdens de wedstrijd raden wij de deelnemers aan om hun werken te laten 
verzekeren ‘clou à clou’. De verzekering is ten laste van de deelnemer. Domaine de 
la Lice vzw en de personen die de lokalen ter beschikking stellen, zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens het transport of tijdens de periode 
dat de werken ter beschikking gesteld zijn voor de jury. Domaine de la Lice neemt de 
verzekering van de kunstwerken ten laste tijdens de tentoonstelling in 2016. 

 De werken die niet opgehaald werden 30 dagen na de uiterste datum voor het 
terughalen, worden beschouwd als achtergelaten ten voordele van Domaine de la 
Lice. 

 Elke deelnemer evenals de laureaat blijven eigenaar van hun kunstwerken. 

 In het kader van de wedstrijd en de tentoonstelling van de geselecteerde werken, 
geeft de kunstenaar de toestemming om foto’s te publiceren van zijn of haar werken 
(vrij van rechten) voor pers, uitnodigingen, affiches, promotie, internet, etc. 

 De deelnemer engageert zich, bij selectie van het ingezonden werk door de 
selectiejury, tot deelname aan de tentoonstelling die door Domaine de la Lice wordt 
georganiseerd in 2016. De deelnemer gaat akkoord met de beslissingen van de 
selectiejury..  

 Door in te schrijven verklaart elke deelnemer zich akkoord met het huidige reglement. 
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WEDSTRIJD van DOMAINE DE LA LICE vzw 
2015: TAPISSERIE in MINIATUUR of MINITEXTIEL 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Volledig ingevuld insturen, + CD en gedrukte foto’s vóór 15 oktober 
2015 (uiterste inzenddatum) aan: 
Wedstrijd Domaine de la Lice asbl –  
Marianne Decock, Asterstraat 6, 1800 Vilvoorde 

of : marianne@maryves.net of info@domainedelalice.be 
 

 
Kunstenaar 

NAAM ................................................................ VOORNAAM............................................ 
ADRES  ................................................................................................N°.........../BUS ...... 
POSTCODE .............................       STAD  ......................................................................... 
TEL ........................................... FAX .................................................................... 
e-mail ........................................................................................................................... 
GEBOORTEDATUM .......... / ............ / ............    NATIONALITEIT .............................. 
BEROEP .................................................. 
 
Werk 1 
TITEL .................................................................................................................................... 
AFMETINGEN van het werk (maximum 15 x 15 x 15 cm, presentatie, steun of kader 
inbegrepen): aan de muur, op sokkel plaatsen, ruimtelijk ophangen (keuze aanduiden) 
hoogte ...................... breedte ....................... diepte .................... of diameter ................... 
MATERIALEN EN TECHNIEK  ............................................................................................. 
DATUM VAN CREATIE ...................................................... 
Verzekeringswaarde ................. € (= verkoopprijs). Wenst kunstwerk te verkopen: ja / neen 
Werk 2 

TITEL .................................................................................................................................... 
AFMETINGEN van het werk (maximum 15 x 15 x 15 cm, presentatie, steun of kader 
inbegrepen): aan de muur, op sokkel plaatsen, ruimtelijk ophangen (keuze aanduiden) 
hoogte ...................... breedte ....................... diepte .................... of diameter ................... 
MATERIALEN EN TECHNIEK  ............................................................................................. 
DATUM VAN CREATIE ...................................................... 
Verzekeringswaarde ................. € (= verkoopprijs). Wenst kunstwerk te verkopen: ja / neen 
Werk 3 

TITEL .................................................................................................................................... 
AFMETINGEN van het werk (maximum 15 x 15 x 15 cm, presentatie, steun of kader 
inbegrepen): aan de muur, op sokkel plaatsen, ruimtelijk ophangen (keuze aanduiden) 
hoogte ...................... breedte ....................... diepte .................... of diameter ................... 
MATERIALEN EN TECHNIEK  ............................................................................................. 
DATUM VAN CREATIE ...................................................... 
Verzekeringswaarde ................. € (= verkoopprijs). Wenst kunstwerk te verkopen: ja / neen 
 
 
Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het bijgaande 
reglement. 
 
 
DATUM .............................2015  HANDTEKENING .............................................. 
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