
 
 

Akerprijs Ekeren – wedstrijd - oproep aan kunstenaars – Goedgekeurd Districtscollege van 26 mei 2020 Pagina 1 / 2 

 

District Ekeren 
 

Akerprijs Ekeren – wedstrijd – oproep aan kunstenaars 

 
Artikel 1  Thema 
 
Het district Ekeren bekroont een vereniging, organisatie of individuele persoon voor zijn/haar inzet in 
het algemene belang van het district, in functie van de uitstraling van het district of voor een initiatief 
dat de specifieke eigenheid van Ekeren in de verf zet. 
 
De “Akerprijs” bestaat uit een kunstwerk dat een sterke link heeft met het district Ekeren en dat 
daardoor herkenbaar is als verwijzing naar Ekeren. Voor het ontwerpen van dit kunstwerk schrijft het 
district Ekeren een wedstrijd uit. De maker van het gekozen ontwerp maakt de trofee voor de 
komende vijf edities. 
 
Artikel 2  Deelname 
 
De wedstrijd “Akerprijs” staat open voor iedereen. Het is niet noodzakelijk om inwoner van Ekeren te 
zijn. Zowel studerende als werkende beeldende kunstenaars kunnen deelnemen op voorwaarde dat 
zij minimum 16 jaar zijn op de uiterlijke indiendatum voor deelname aan de wedstrijd. Wie 
deelneemt, verklaart zich akkoord met de voorwaarden en de beslissingen van de jury en bevestigt 
dat hij de auteur is van het ingezonden werk. 
 
Artikel 3  Het kunstwerk 
 
De trofee “Akerprijs” bestaat uit een eigen, uniek ontwerp dat de afmetingen van 40 x 40 x 40 
centimeter en het gewicht van acht kilogram niet overschrijdt en dat speciaal voor deze trofee 
ontworpen werd. Het kunstwerk moet een creatieve uiting geven aan de betrokkenheid met het 
district Ekeren en een sterke link suggereren naar wat kenmerkend is voor het district Ekeren. Met 
beeld wordt bedoeld: een driedimensionaal kunstwerk. Er worden geen beperkingen opgelegd 
inzake materialen of technieken. Elke kunstenaar mag maximaal één ontwerp indienen, varianten 
zijn niet toegelaten.  
 
Artikel 4  Beoordeling en procedure 
 
De werken worden beoordeeld door een jury die wordt aangeduid door het districtscollege van 
Ekeren. Leden van de jury kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.  De jury beslist welk regelmatig 
ingediend ontwerp wordt gekozen als trofee. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. 
 
De beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de artistieke waarde, de originaliteit, de invulling van het 
thema, het materiaalgebruik, de prijs en de techniek. De jury kan beslissen om geen van de 
ingezonden werken te selecteren. In dat geval zal er geen winnaar zijn. Op basis van de hierboven 
opgesomde criteria zal als volgt worden gequoteerd: 

 artistieke waarde  20 procent 

 originaliteit   20 procent 

 invulling van het thema  30 procent 

 materiaalgebruik & techniek 10 procent 

 prijs    20 procent 
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Elke indiener wordt verwittigd over het resultaat van de selectieprocedure en de winnaar wordt 
uitgenodigd om de uitvoeringsmodaliteiten te bespreken. 
 
Artikel 5  Inschrijven 
 
Om geldig in te schrijven dient de kunstenaar, uiterlijk twee maanden na de oproep, het volledig 
ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier te mailen naar district.ekeren@antwerpen.be 
samen met een tekening of schets van het ontwerp, de beschrijving  (materie + inhoud), een 
gemotiveerde toelichting en een kostenraming (materiaal, ontwerp, ereloon). 
 
Uiterlijk 14 werkdagen na de beslissing van het districtscollege Ekeren krijgt elke indiener bericht of 
zijn/haar werk al dan niet mag uitgevoerd worden. 
 
Indien het ontwerp vergezeld is van een onkostennota, kunnen de gemaakte materiaalkosten, met 
een maximumbedrag van 200 euro, worden vergoed voor alle ingediende ontwerpen (inclusief de 
winnaar). 
 
Laattijdige inschrijvingen worden niet weerhouden. De maker van een ontwerp dat niet voor de 
vastgelegde indiendatum werd aangeleverd volgens de richtlijnen voorzien in dit reglement, verliest 
elk recht op deelname aan de wedstrijd. 
 
Artikel 6  Uitvoering 
 
De winnaar reproduceert het beeld in vijf exemplaren. Een afvaardiging van de jury kan de plaats van 
uitvoering bezoeken om de conformiteit van het geselecteerde ontwerp na te gaan. Als de uitvoering 
van de reproducties niet conform het origineel is, kunnen de reproducties geweigerd worden zonder 
enige schadeclaim vanwege de maker. 
 
Artikel 7  Eigendoms- en publicatierecht 
 
De kunstenaar verklaart dat hij de intellectuele rechten bezit van het ingeschreven werk. Het 
ontwerp- en eigendomsrecht blijft bij de kunstenaar. Het district Ekeren krijgt publicatierecht. Zij zijn 
vrij om het ontwerp, het beeld of zijn afbeelding verder te verspreiden, op de website te zetten of te 
verwerken in publicaties. 
 
Artikel 8  Onvoorziene gevallen  
 
Over eventuele specifieke gevallen die niet in dit kader zijn voorzien, wordt beslist door het 
districtscollege van Ekeren. 
 
Artikel 9  Aanvaarding van het vastgelegde kader 
 
Deelname aan de wedstrijd impliceert de instemming met het hierboven omschreven kader. 
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