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INSCHRIJVINGSFORMULIER CREATIEF LUMMEN - PRIJS BEELDENDE KUNSTEN 2022  

 

 

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………… 

wonende te Lummen, ………………………………………………………….(straat + huisnummer) 

…………………………………………………………………………………………….. (telefoon/gsm) 

……………………………………………………………………………………….……………..(e-mail) 

wenst in te schrijven voor de ‘Creatief Lummen - PBK 2022’. 

 

De inschrijvingsformulieren kunnen binnengebracht worden tot 4 september 2022  

Gemeente Lummen - Dienst Vrije tijd - GCOC Oosterhof - Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 - 3560 

Lummen  

 

 kunstwerk grootte hangend/staand categorie* 

I     

II     

III     

IV     

V     

* beeld, foto, schilderij (opdeling voor publieksprijzen) 

 

Al de kunstwerken zullen samengebracht worden in een tentoonstelling op 8 en 9 oktober 2022 in 

de GCOC Oosterhof. 

 

Lummen, ………………………………… (datum) 

 

Handtekening, 

 

 

Organisatie: Gemeentebestuur Lummen en de Cultuurraad 



 

 

 

REGLEMENT - GEMEENTELIJKE PRIJS VOOR BEELDENDE KUNSTEN 

TOELICHTING ‘PRIJS BEELDENDE KUNSTEN’ 

1. Het College van Burgemeester en Schepenen organiseert jaarlijks samen met de Gemeentelijke 

Cultuurraad een Prijs voor Beeldende Kunsten. Dit betreft een kunstzinnig evenement waarvoor iedere 

Lummense kunstenaar wordt uitgenodigd een artistieke compositie te vormen die boeit, inspireert en/of 

bezielt. Deze composities zullen na jurering al dan niet beloond worden met een prijs. 

2. De verschillende kunstwerken zullen verwerkt worden in een tentoonstelling in het GCOC Oosterhof 

toegankelijk voor het publiek. 

3. De beloonde kunstwerken zullen één jaar ter beschikking gesteld worden van het gemeentebestuur van 

Lummen.  

4. Jaarlijks zal de Gemeentelijke Cultuurraad de exacte data van inschrijving, jurering en tentoonstelling 

vastleggen en bekendmaken aan de bevolking van Lummen via allerhande lokale mediakanalen, zoals de 

Lummenaar en de elektronische nieuwsbrief. 

 

VOORWAARDEN TOT DEELNAME ‘PRIJS BEELDENDE KUNSTEN’ 

5. De ‘Prijs Beeldende Kunsten’ wordt georganiseerd voor alle beeldende amateur- of beroepskunstenaars 

(man/vrouw) van alle leeftijden, woonachtig te Lummen. 

6. Het thema van de kunstwerken mag vrij gekozen worden, tenzij er vooraf wordt gekozen voor een 

bepaald thema door de Gemeentelijke Cultuurraad. 

7. De kunstwedstrijd staat open voor alle beeldende kunstvormen, waaronder schilderkunst – vrije 

beeldende kunst – visuele kunst – en fotografie. 

8. Het aantal kunstwerken per deelnemer bedraagt maximum 5, onbeperkt in afmetingen. Het kunstwerk 

dient zowel gesigneerd als gedateerd te zijn in het jaar van de ‘Prijs Beeldende Kunsten’ en mag nog niet 

ingeschreven geweest zijn voor een kunstwedstrijd.  

9. De cultuurbeleidscoördinator, de voorzitter van de cultuurraad, de schepen van cultuur en de vakjury 

hebben het recht in onderling overleg en collegiaal een kunstwerk te weerhouden mits grondige motivatie 

gericht aan de deelnemer. 

 

PROCEDURE 

10. Inschrijven en binnenbrengen van de kunstwerken gebeuren bij gemeente Lummen, Dienst Vrije Tijd – 

GCOC Oosterhof – Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 – 3560 Lummen. 

11. De jury bestaat uit drie commissies, waarvan de leden tijdens de tentoonstelling hun voorkeur zullen 

bekendmaken. De commissies worden als volgt samengesteld: 

- Vakjury: Maximum 5 leden van de Limburgse Federatie van Beeldende Kunsten, Limburgse 

Academie of hoger instituut, kunstenaars en een kunstrecensent. (60% van de totale punten) 

- Voorzitters van de gemeentelijke adviesraden, de bestuursleden van de Cultuurraad en de Schepen 

van Cultuur. Deelnemers laten zich vervangen door een ander lid van hun raad. (20% van de totale 

punten) 

- Publiek (20% van de totale punten) 

 

BELONING ‘PRIJS BEELDENDE KUNSTEN’ 

12. De geprezen kunstwerken worden gehonoreerd met het totaal bedrag van 750 euro, te verdelen als: 

- Winnaar van de Gemeentelijke Prijs Beeldende Kunsten: 500 euro 

- 1° Eervolle Vermelding: 125 euro 

- 2° Eervolle Vermelding: 125 euro 

 

13. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over alle gevallen die niet voorzien zijn in dit 

reglement. 

14. Dit reglement treedt in voege na goedkeuring door de Gemeenteraad, vanaf 1 juli 2009. 


