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2de International ART Contest

We hebben het genoegen u het

35ste Brussels Internationaal Festival van de Fantastische Film
04/04/2017 > 16/04/2017 – www.bifff.net
evenals de

2deInternational ART Contest
05/04/2017 > 12/04/2017

georganiseerd in samenwerking met
ART PIETER PAUWEL (www.artpieterpauwel.be)
en
GERSTAECKER (www.gerstaecker.be)
aan te kondigen.
De 35ste editie van het Brussels Internationaal Festival van de Fantastische Film gaat dit jaar opnieuw
door in het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (bozar.be).
De International Art Contest is een belangrijk festivalevenement, dat dit jaar voor de tweede maal plaats heeft.
De wedstrijd zal iedere avond doorgaan van 5 april tot 12 april 2017 met als thema “Fantastic Art”: De
wedstrijd wordt uitgeschreven voor kunstschilders. De kandidaten zullen hun kunstwerk creëren in het
kunstatelier, in het Paleis voor Schone Kunsten (www.bozar.be). De schildersdoeken hebben een grootte van
80/100 cm en worden opgehangen in het kunstatelier gedurende de duur van het filmfestival. Alle technieken
zijn toegelaten. Een professionele jury zal elke creatie beoordelen en er een score aan toekennen voor de
wedstrijd.
Hierbij vindt u de beschrijving, het reglement, het verloop en de aanvraag tot deelname (tevens beschikbaar op
onze website www.bifff.net).
Wij hopen u zeer talrijk te mogen verwelkomen op het BIFFF en danken u bij voorbaat voor uw deelname.
Met Fantastische groeten.
Voor het Festival,

Brussels Internationaal Festival van de Fantastische Film (BIFFF)  Gravin van Vlaanderenstraat 8  B-1020 Brussel  Belgie
Tel. : +32 (0) 2 201 17 13  Fax : +32 (0) 2 201 14 69  peymey@bifff.net  www.bifff.net
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BESCHRIJVING
De 2de editie van de Art Contest zal doorgaan van 5 april tot 12 april 2017 te Brussel – Paleis voor Schone
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
Iedere avond zullen 2 kandidaten hun kustwerk met als thema “FANTASTIC ART” uitvoeren voor het
festivalpubliek tussen 17uur en 22uur Vervolgens zal een professionele jury elke creatie beoordelen en er een
score aan toekennen voor de wedstrijd.

REGLEMENT
















De wedstrijd staat open voor semi-professionals, leerlingen van kunstacademies en amateurs.
De winnaars van de eerste prijs kan niet meer deelnemen.
De deelnemers worden geselecteerd op basis van één of meerdere kleurenfoto's van hun creatie, of een
schets van het te realiseren project + enkele foto’s van eerder uitgevoerde projecten.
De deelnemers hebben 5 uur om hun werk uit te voeren.
Schildersdoeken, penselen en acrylverf (basiskleuren) staan kosteloos ter beschikking van de deelnemers.
Dit biedt iedereen de gelegenheid zijn/haar project onder de beste voorwaarden te verwezenlijken. Indien er
andere technieken gebruikt worden moet de deelnemer zijn/haar eigen materiaal meebrengen. De wedstrijd
begint iedere avond om 17uur en eindigt om 22uur.Een rangorde zal, in de mate van het mogelijke, worden
opgemaakt in functie van de beschikbaarheid van de kandidaten (geef ons 2 à 3 data). We zullen u
contacteren om u de juiste datum voor uw deelname mee te delen.
De kunstwerken zullen tentoon gesteld worden in het kunstatelier gedurende de periode van het filmfestival
en worden beoordeeld door een professionele jury.
De deelnemende kunstenaars verzekeren hun werk tijdens de tentoonstelling of stellen hun werken tentoon
op eigen risico. De tentoongestelde werken kunnen afgehaald worden tijdens de afbouw op 17 april 2017.
Beraadslaging van de jury op donderdag 13 april 2017.
Prijsuitreiking op donderdag 13 april 2017 om 19 uur.
1ste prijs : deelname ( met 4 à 5 schilderijen) aan de professionele tentoonstelling ArtBIFFF 2018
curator Art Pieter Pauwel
2de prijs : schildersmateriaal
3de prijs : schildersmateriaal

Opgelet : De professionele jury hecht belang aan de kwaliteit en de techniek van het kunstwerk. Gelieve
dus niet teveel beroep te doen op accessoires die uw werk zouden kunnen verhullen.
Gelieve de aanvraag tot deelname getekend terug te sturen naar ons secretariaat, samen met de foto’s van de
creatie of een schets van het te realiseren project + enkele foto’s van reeds bestaande projecten en met
vermelding van uw beschikbaarheid :
Brussels Internationaal Festival van de Fantastische Film (BIFFF)
Ter attentie van Jonathan (jonathan@bifff.net)
Gravin van Vlaanderenstraat 8 - 1020 Brussel - België
De International Art Contest
Is gebaseerd op een origineel idee van het Brussels Internationaal Festival van de Fantastische Film.
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VERLOOP
Dit wedstrijdverloop kan misschien nog veranderen. We zullen u een definitief schema mailen zodra u
geselecteerd wordt. U zal een update (indien nodig) krijgen bij uw aankomst in het Paleis voor Schone Kunsten.

Aankomst van de deelnemers op het Festival - Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel
16u45 :

Vergadering met de deelnemers

17u00 :

Begin van de Wedstrijd

22u00 :

Einde van de wedstrijd.

De International Art Contest
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AANVRAAG TOT DEELNAME
GELIEVE LEESBAAR EN IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN AUB
NAAM : ………………………………

Voornaam : …………………….

Leeftijd : ..............

ADRES : (straat, nr, postcode, stad, land) ............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
School* Beroep* : ...............................................................................................................................
*
Schrappen wat niet van toepassing is.
Telefoon** : ...................................................... E-mail** : .............................................................
GSM** : ............................................................
**
Belangrijk om u te contacteren en om uw deelname te bevestigen.
BESCHRIJVING EN TITEL VAN HET PROJECT
TITEL : ..................................................................................................................................................
BESCHRIJVING : .................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
TECHNIEK : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Opgelet :

STUUR DIT FORMULIER TERUG MET DE FOTO VAN UW PROJECT of een schets
van het te realiseren project + enkele foto’s van reeds uitgevoerde projecten.


NAAM : ................................................................

Voornaam : ...............................................................

Titel van het kunstwerk : ..............................................................................................................................
Ik ben beschikbaar op (geef ons 2-3 data in orde van voorkeur) :


Woensdag 5 april 2017



Zaterdag 8 april 2017



Dinsdag 11 april 2017



Donderdag 6 april 2017



Zondag 9 april 2017



Woensdag 12 april 2017



Vrijdag 7 april 2017



Maandag 10 april 2017

De International Art Contest
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Opgelet :

STUUR DIT FORMULIER TERUG MET DE FOTO VAN UW PROJECT of een schets van het
te realiseren project + enkele foto’s van reeds bestaande projecten.
BRUSSELS INTERNATIONAAL FESTIVAL van de FANTASTISCHE FILM
Ter attentie van Jonathan
Gravin van Vlaanderenstraat 8 - 1020 Brussel - België
Tel : +32 2 201 17 13
Fax : +32 2 201 14 69
e-mail: jonathan@bifff.net

Ik geef toestemming aan het Brussels Internationaal Festival van de Fantastische Film en haar partners om de
foto’s genomen tijdens de wedstrijd te gebruiken voor promotionele en publicitaire doeleinden.
Ik heb kennis genomen van het hier bijgevoegde reglement en ik aanvaard de voorwaarden.
Handtekening :

Datum :

De International Art Contest
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