REGLEMENT VOOR DEELNAME FORMAT 2019
1. VOORWAARDEN
Je bent afgestudeerd als ontwerper of architect tot max. 4 jaar geleden en je hebt een link
met Vlaanderen (incl. Brussel) of Euregio Maas-Rijn (Eindhoven, Maastricht, Luik, Aken,
Eupen, …), door middel van domicilie, studie en/of werkervaring.
Elke persoon mag zich maximum 3x kandidaat stellen.
Het is ook mogelijk om als duo of trio te kandideren.
2. AANKONDIGING
Alle afgestudeerden van (toegepaste) kunstopleidingen in het hoger onderwijs (zowel
universiteiten als hogescholen) in Vlaanderen (incl. Brussel) en in Euregio Maas-Rijn
(Eindhoven, Maastricht, Luik, Aken, Eupen, …) krijgen een uitnodiging.
De oproep wordt verspreid via online kanalen van Z33 (website, nieuwsbrief, social media).
3. ONLINE DOSSIER VIA Z33 APPLY
De selectie gebeurt op basis van je dossier, dat je zelf aanmaakt via het online platform Z33
apply.
Dit bestaat uit een portfolio, een projectvoorstel en een korte CV:
-

-

Een portfolio dat duidelijk je project(en), object(en) of collectie uitlegt en
representatief is voor je eigen werk. Per persoon moet je minstens 3 – maximum
10 project(en) uploaden (via tekst, beelden en/of videolinks).
Een projectvoorstel: op maximum één PDF pagina beschrijf/presenteer je het
project dat je wil uitwerken.
Een korte CV.

Het is niet mogelijk om een papieren dossier in te sturen. Met je persoonlijke login kan je
doorlopend aan je dossier werken en dit opslaan. Na indiening kan je dit niet meer
aanpassen tot de jury heeft plaatsgevonden. Daarna is het opnieuw mogelijk om je
gegevens aan te passen, en eventueel opnieuw in te tekenen op een oproep van Z33.
Als je je wachtwoord bent vergeten of je hebt problemen bij het invoeren van je gegevens,
contacteer Heleen Van Loon via heleen.vanloon@z33.be
4. TERMIJNEN
-

30 september 2018 – 23u59: deadline indienen kandidatuur
Begin oktober: controle voorwaarden en volledigheid dossier
Midden oktober: jury
Eind oktober: tweede ronde jury met mondeling gesprek
Begin november: bekendmaking uitslag jury

-

Midden november 2018: startvergadering met de laureaten

5. EIGENDOMSRECHT
Na de selectie wordt met de deelnemers een contract afgesloten. Hierin staat dat de
laureaat de volledige auteursrechten behoudt over het tentoongestelde werk. Foto’s van de
werken en installaties mogen enkel gebruikt worden om FORMAT en Z33 te promoten.
Eventueel ander gebruik van het fotomateriaal mag enkel mits toestemming van de
contractant. Hij of zij kan geen aanspraak maken op rechten op reproducties van zijn of haar
werk (foto’s, beelden, geluidsopnames, …) gemaakt voor promotionele doeleinden
(persberichten, brochures, … van Z33).
6. DE JURY
De individuele juryleden kunnen vooraf een aantal kandidaten nomineren, die ze tijdens de
jurering eind augustus rechtstreeks kunnen voorstellen aan de andere juryleden. Deze
genomineerden moeten ook een dossier samenstellen dat bestaat uit cv, portfolio en
projectvoorstel.
De jury selecteert – in twee rondes – maximum tien deelnemers uit de dossiers op basis van
het portfolio en het voorgestelde project. Daarnaast kan de jury ook nog twee deelnemers
selecteren voor bijkomende creatieopdrachten zoals de grafische vormgeving, scenografie
van de tentoonstelling, communicatie…

