
• Open voor alle Belgische of buitenlandse artiesten, amateurs of professionals.
• De aquareltechniek is de enige techniek dat is toegestaan.
• Alle stijlen zijn toegestaan.
• ELKE KUNSTENAAR MAG MAXIMAAL 3 WERKEN PRESENTEREN.
• INGELIJST FORMAAT: 85 CM BREED X 150 CM HOOG MAXIMUM!!
   Aquarellen moeten sober zijn ingelijst en voorzien van een passend ophangsysteem.
   EEN SLECHT HAAKSYSTEEM WORDT AUTOMATISCH GEWEIGERD!!
• De gepresenteerde werken moeten origineel zijn en mogen nooit op andere beurzen of aquarelfestivals zijn uitgereikt.
• Werken geproduceerd tijdens workshops of demonstraties worden niet geaccepteerd.
• Op de achterkant van elk werk moeten: de naam, de voornaam, het adres van de kunstenaar, de titel van het werk en de prijs ervan staan.

• Elke kunstenaar moet uiterlijk op 1 april 2023 digitale foto’s van zijn 3 werken opsturen met zijn inschrijvingsformulier 
   en artistieke achtergrond.
   Uitsluitend per e-mail naar het adres van AQUARELIEGE : info@aquareliege.com 
• Foto’s van goede kwaliteit in 300 dpi, maximaal 20 x 30 cm, in jpeg of pdf. Wijzigingen ten strengste verboden.
• LET OP: WERKEN DIE NIET VOLDOEN AAN DE ONTVANGEN FOTO’S WORDEN GEWEIGERD.

• Om deel te nemen aan de selectie is een inschrijfgeld van € 15,00 voor al uw 3 werken vereist. 
   Het bedrag is over te maken bij inschrijving, via overschrijving op de rekening van AQUARELIEGE:
   ING Bank België: IBAN BE40 3632 0709 7363, BIC BBRUBEBB met als mededeling: naam van de artiest + ‘‘AQUARELIEGE 2023’’.

• In te leveren werken op vrijdag 11 of zaterdag 12 augustus 2023 van 10u tot 18u in het MUSEUM DE ‘‘LA BOVERIE’’ IN LIEGE:
   Parc de la Boverie, 4020 Liège - België.
   Bel bij problemen Jacques +32 495 21 52 10 of Thierry + 32 475 65 52 38.
   Voor werken geleverd per koerier, gelieve contact op te nemen met: info@aquareliege.com

• Kunstenaars kunnen hun werken vanaf 20 augustus om 18 uur, sluitingstijd van het Festival, ophalen.

• Tijdens het Festival wordt door de organisatoren gezorgd voor een permanentie.
• De verzekering van de werken is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar.
• De organisatoren van AQUARELIEGE wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van schade, diefstal, verlies of ongeval.
• Het ‘‘LA BOVERIE’’ Museum in Liège heeft personeel en bewakingscamera’s.

• De werken van elke exposerende kunstenaar verschijnen samen met hun artistieke verhaal in het Kunstboek van het Festival.
• Dit Art Book is gratis voor de deelnemende kunstenaar en wordt betaald door bezoekers.

• Op de verkoop wordt door de organisatoren geen commissie in rekening gebracht.

• Alle clausules die niet in het reglement zijn voorzien, worden besproken in het Organisatiecomité.

AANVRAAGBESTAND VOOR DEELNEMENDE KUNSTENAAR

   Hoe Kunt U zich registreren?

   Als U bent geselecteerd...

   Goed om te weten!

• Voor deelname aan de tentoonstelling wordt een extra bedrag van € 30,- per door de jury geselecteerd werk gevraagd. 
   Het bedrag is over te maken op de rekening van AQUARELIEGE voor 1 mei 2023, laatste deadline.

• De jury bepaalt het aantal geselecteerde werken per kunstenaar. Het bestaat uit gevestigde kunstenaars en verlichte kunstliefhebbers.
   Haar beslissingen zijn soeverein, definitief en zonder beroep. Het zal rekening houden met de kwaliteit van het onderwerp en de mate
   van beheersing waarmee het wordt verwerkt. Hij zal plagiaat en kopieën van bekende werken weigeren.



• Ik verklaar dat ik het reglement heb gelezen en de deelnamevoorwaarden accepteer.

• Ik laat de verantwoordelijkheid van de organisatoren los voor elk incident of verlies dat kan optreden tijdens het transport en tijdens 
   de tentoonstelling van mijn werken.

• Door mij in te schrijven voor het Festival, doe ik afstand van het recht om rechten te eisen van AQUARELIEGE.

Gedaan te .............................................................................        Handtekening + Gelezen en goedgekeurd

Op ................................................ 2022/23
 

Naam: ......................................................................................... Voornaam: ....................................................................................

Pseudoniem: ........................................................................................ Geboortedatum: ...........................................................

Tel.  ................................................................... E-mail: .......................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................................................................  

Land: .......................................................................... Website: .........................................................................................................

Ik wens deel te nemen aan de selectie voor de 2de editie van AQUARELIEGE en betaal de som van € 15,00 inschrijfgeld.

Nr
schilderij Titel Waarde

(voor verzekering)
Te koop 

Ja/nee
Formaat

ingelijst

❏ Ja  ❏ Nee
........................... €

❏ Ja  ❏ Nee
........................... €

❏ Ja  ❏ Nee
........................... €

........................... €

........................... €

........................... €

.............. x .............
cm 

.............. x .............
cm 

.............. x .............
cm 

1

2

3

Wil je een stage aanbieden? Specificeer de dag en het thema:
( Aquareliège zal 15% van het bedrag van de inschrijvingen inhouden voor de organisatie en promotie van de stages )
Het aantal docenten wordt beperkt tot de capaciteit van de zaal.

❏ 18/08 - Thema: ............................................................... ❏ 19/08 - Thema: ...................................................................

❏ 20/08 - Thema: ...............................................................

Gelieve de benodigde apparatuur aan te melden, de prijs van de cursus, het niveau van de cursisten waarvoor de cursus is bedoeld en de maximum stagiaires.

................................................................................................             ................................................................................................

................................................................................................             ................................................................................................



BETALING VAN DE INSCHRIJVING EN DEELNAME KOSTEN:
AQUARELIEGE bankrekening

ING Bank België  - IBAN : BE40 3632 0709 7363 - BIC : BBRUBEBB

AQUARELIEGE is een organisatie van “La Manufacture d’Emotions”

   Te onthouden...

UW ARTISTIEKE CARRIERE
MAXIMAAL 10 LIJNEN

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

• Prijzen worden enkele dagen voor de opening van het Festival door de jury uitgereikt.

• Opening van het Festival op donderdag 17 augustus 2023 om 11.00 uur.
De aanwezigheid van exposerende kunstenaars is gewenst maar niet verplicht.


