VROUWEN, INSPIRATIE BRON
tentoonstelling van kunstboekbanden
georganiseerd door

A.R.A. Belgica
&
Bibliotheca Wittockiana

De tentoonstelling zal plaatsvinden in de
Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 23
1150 BRUSSEL
van 16 september 2017 tot ...

DEHOY, Charles (Brussel, 1872-1940) Femme lisant (olie op doek )
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Het thema :

Vrouwen , inspiratie bron

Deze titel dekt de vrouw als inspiratiebron en onderwerp, als
initiatiefneemster of auteur (van tekst, illustratie, letterontwerper, druk,
(sier)papier, ...), of als opdrachtgeefster. Als zij opdracht geeft tot het laten
binden van een boek is zij verzamelaar of bibliofiel. En er zijn wellicht nog
vele andere interessante invalshoeken.

De boekbanden
De deelnemers mogen één verzorgde band voorleggen. Enkel boekband die
voor de eerste keer wordt voorgelegd, wordt toegstaan. Boeken zonder decor
en blanco boeken worden niet toegestaan.

Jury
De banden zullen aan een externe en onafhankelijke jury voorgelegd worden.
Indien het aantal inschrijvingen de uitstalcapaciteit overschrijdt, zal een
bijkomende selectie aan de jury toevertrouwd worden. Hun beslissingen
zullen niet vatbaar zijn voor herziening.
In geval de aanvraag de tentoonstellingsmogelijkheden overschrijdt zal men
moeten overgaan tot een tweede selectie.

Inschrijvingskosten
Het inschrijvingsgeld, catalogus inbegrepen, bedraagt
 € 50 voor de leerlingen in de boekbindersscholen, hoogstens 26 jaar
oud;
 € 80 voor de A.R.A.-leden in 2016, en 2017 .
 Betalingen geschieden enkel door middel van een bankoverschrijving
op de rekening van ARA Belgica :
Bank : BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel
Tf : +32.2.433.40.34 – Email : info@fortisbanking.be
IBAN account nr : BE48 0014 3554 4527 – ARA Belgica
Bank identifier code (BIC) : GEBABEBB
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Inschrijvingsformulier
Het inschrijvingsformulier (zie hieronder en kan ook van onze website :
www.arabelgica.be gedownload worden) moet uiterlijk op 30 september
2016 in het bezit zijn van de organisatie, op het volgend adres :
A.R.A. Belgica
Vijfseweg 21
B 8790 Waregem
Belgium
Charles De Zutter
mail : arabelgica@gmail.com
De ondertekening van het deelnameformulier houdt de aanvaarding van de
hogervermelde voorwaarden in.
Verzending van de boekomschrijving
Om een vlotte bewerking van de texten, graag zo vlug mogelijk de
omschrijving doorsturen via mail : arabelgica@gmail.com
Verzending van de boekbanden
De banden met kopie van de boekomschrijving (zie hieronder) moeten
uiterlijk op 15 maart 2017 in het bezit zijn van :
Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 23
1150 BRUSSEL
De verzekering om de boeken te verzenden is ten laste van de deelnemers. De
verpakking dient sterk en herbruikbaar voor de herverzending te zijn. Gelieve
een sticker met naam en adres voor de herverzending te voorzien. Zodra de
boeken door de Bibliotheca Wittockiana in ontvangst worden genomen,
zullen ze verzekerd worden tegen de aangegeven waarde. Bij gebrek aan
aangegeven waarde, zal het boek forfaitair tegen € 100 verzekerd worden.
(ARA Belgica zal de banden vanaf ..... terugsturen.)
Catalogus
Alle tentoongestelde banden zullen in een drietalige catalogus opgenomen
worden.
Het organiserend comité

