WEDSTRIJDVOORWAARDEN Textiel Plus Arts & Crafts / TxP (Textiel
Plus) 2018
Kies een persoonlijk object waarmee je je emotioneel verbonden voelt. Dat
kan iets van textiel zijn, bijvoorbeeld een kinderhemdje, maar dat hoeft niet.
Het mag ook een foto zijn, of iets heel anders. Bewerk dit object vervolgens
met de textiele technieken waar jij graag mee werkt. Hoe kun je met deze
ingrepen de emotionele waarde die het object voor jou heeft zichtbaar
maken? Laat je handen wapperen en je creativiteit welig tieren! Ook tekst is
toegestaan, mits in textiel. Werk je tweedimensionaal, dan zijn de maximale
maten 50 x 50 cm. Werk je driedimensionaal, dan zijn de maximale maten
30 x 30 x 30 cm. Geef je werk een pakkende titel, en geef ca. 50 woorden
uitleg. Alle inzendingen zullen geëxposeerd worden op Textiel Plus Arts &
Crafts.
Inschrijving en kosten
1. De deadline voor inschrijving voor de wedstrijd is 1 oktober 2018.
Inschrijvingen na die datum worden niet meer behandeld.
2. Iedereen mag meedoen, maximaal 1 werk per persoon.
3. Je inschrijving is direct bindend op het moment dat wij het
inschrijfformulier ontvangen hebben. Je ontvangt daarna een
bevestiging en factuur per mail.
4. Naast het inschrijfformulier stuur je ongeveer vijf foto’s van goede
kwaliteit (zo hoog mogelijke resolutie) van je werk op. Let erop dat de
belichting goed is (liefst daglicht). Is je werk driedimensionaal?
Fotografeer het dan van verschillende kanten. Leg ook enkele
sprekende details van het werk vast met je camera. Stuur deze foto’s
in jpg-formaat vóór maandag 1 oktober 2018 per WeTransfer naar
wouter@dedoelenpers.nl. Vermeld duidelijk je naam en adres. Let op:
als de kwaliteit van de foto’s onvoldoende is, zullen deze niet door de
jury bekeken worden.
5. Kosten van deelname bedragen € 15,- voor abonnees van het
tijdschrift TxP (Textiel Plus), en € 20,- voor niet-abonnees. Indien het
werk na de beurs teruggestuurd moet worden per post, dan is de
meerprijs € 20,-.
6. De factuur dient binnen 15 dagen na ontvangst te zijn voldaan.
Regels m.b.t. het in te zenden werk
7. De omtrek van het werk is maximaal 50 x 50 cm als je
tweedimensionaal werkt, en 30 x 30 x 30 als je driedimensionaal
werkt.
8. Alle textiele technieken worden geaccepteerd.
9. Geen ingelijst werk en geen breekbare materialen verwerken in het
werk.

10.
Elk werk is voorzien van een etiket met daarop (duidelijk
leesbaar): de naam van de maker en de titel van het werk.
11.
Het is toegestaan je werk te koop aan te bieden. Zorg in dat
geval zelf voor een prijskaartje aan je werk. De organisatie vraagt
hierover geen provisie. Je werk dient wel tot het einde van de wedstrijd
te blijven hangen.
Jurering
12.
De organisaties van de Handwerk- en Quiltdagen en TxP (Textiel
Plus) stellen een jury aan, bestaande uit zorgvuldig geselecteerde
deskundigen op het gebied van textielkunst.
13.
De jury behoudt zich het recht voor om werk, dat niet
overeenkomt met de regels en/of de eerder gestuurde foto’s, te
weigeren.
14.
De jury richt zich bij de beoordeling van de werken op de
toepassing van het thema, de technische kwaliteit, samenstelling,
creativiteit en originaliteit.
Auteursrechten en publiciteit
15.
Je behoudt het auteursrecht op je werk.
16.
Deelname aan de wedstrijd betekent automatisch dat je
auteursrechtelijke toestemming geeft aan de organisatie van
Handwerk- en Quiltdagen en TxP (Textiel Plus) om afbeeldingen van je
werk te gebruiken in de publiciteit, met inbegrip van drukwerk,
websites en social media. Dit geldt zowel voor je eigen ingezonden
foto’s als voor foto’s die gemaakt zijn door de organisatie van het
evenement.
Verzenden en verzekering
17.
De organisatie stelt het zeer op prijs als je je werk persoonlijk op
de beurs aflevert en ophaalt. Het werk is alleen tijdens de beursdagen
verzekerd voor schade veroorzaakt door de organisatie van het
evenement, niet voor diefstal.
18.
Afleveren kan op woensdagmiddag 14 november 2018 van 12.00
tot 20.00 uur en op donderdagochtend 15 november 2018 van 7.00 tot
9.30 uur. Ophalen kan alleen op zaterdag 17 november 2018 vanaf
17.00 uur. Als deelnemer van de wedstrijd hoef je geen entree te
betalen.
19.
Kies je toch voor het versturen van je werk per post, dan is dat
geheel op eigen risico.
20.
Werk kan vanaf 15 oktober 2018 per post worden toegestuurd
naar Terwisse Producties, Maasplein 27, 6541 XS NIJMEGEN.

21.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan de
werken, veroorzaakt door kwetsbaarheid van materialen of door
gebrekkige verpakking.
22.
Gebruik stevig verpakkingsmateriaal die voor retourzending
hergebruikt kan worden. Indien de verpakking niet hergebruikt kan
worden, worden eventuele extra verpakkingskosten doorberekend.
23.
De werken die niet zijn opgehaald, worden in de week na de
beurs retour gezonden.

