Wedstrijdreglement Jules Groenen Kunstprijs

1. De Jules Groenen Prijs is op 9 december 2005 ingesteld ter
gelegenheid van het afscheid van mr. Jules Groenen als advocaat
[tevens medeoprichter] van Bogaerts en Groenen, Advocaten, met
vestigingen in Boxtel en Oisterwijk.
2. Met het instellen van de prijs beoogt Bogaerts en Groenen, Advocaten
het werk van jonge Brabantse kunstenaars te stimuleren en een
bescheiden bijdrage te leveren aan verbetering van het kunstklimaat.
3. De prijs zal jaarlijks uitgereikt worden aan een veelbelovend talent dat
afstudeert aan een van de volgende onderwijsinstellingen:
-

Academie voor Kunst en Vormgeving Sint Joost te Breda;

-

Academie voor Kunst en Vormgeving Sint Joost te ’sHertogenbosch;

-

Design Academy Eindhoven;

-

Hogeschool voor de Kunsten / Academie voor Beeldende Vorming
Tilburg;

-

Vakcollege SintLucas Boxtel.

4. De prijs staat open voor werken van jonge kunstenaars op het gebied
van beeldende kunst en vormgeving.
5. Geïnteresseerde jonge kunstenaars dienen uiterlijk 31 mei van elk jaar
een presentatie op DVD of CD-rom [geen dia’s] van maximaal 5
werken in te zenden aan: Bogaerts en Groenen, Advocaten, t.a.v. K.
Albert, Postbus 127, 5280 AC Boxtel.
6. De inzending dient te bevatten:
-

persoons- en adresgegevens;

-

gegevens over de gevolgde opleiding;

-

voor elk kunstwerk een titel, afmeting, techniek, materiaal en een
toelichting op het werk.

7. Aan de in te zenden werken worden beperkingen qua omvang gesteld.
Twee dimensionale werken mogen maximaal 1 m² en 2 m hoog zijn.
Drie dimensionaal werk maximaal 1 meter hoog.
8. Uit de inzendingen maken de juryleden zelf een selectie van 5
kunstenaars. Maximaal 15 kunstenaars worden tot de voorselectie
toegelaten. Na de voorselectie komen de juryleden gezamenlijk tot
een selectie van werken van 5 kunstenaars, die op een locatie worden
uitgenodigd het werk te presenteren of aan wie gevraagd wordt
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bepaalde werken in beheer te geven, waarna de definitieve selectie
plaatsvindt.
9. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,=. Daarnaast wordt
de winnaar de gelegenheid geboden zijn/haar werk te exposeren.
10. De prijsuitreiking vindt plaats bij de opening van de expositie.
11. De jury bestaat uit:
-

De heer J. Poodt, curator van het SM’s [Stedelijk Museum Den
Bosch];

-

De heer Ph. Van den Bossche, curator van het Van Abbemuseum
Eindhoven;

-

De heer J. Groenen, kunstliefhebber en stimulator van jong talent.

12. Over de beslissing van de jury kan niet gecommuniceerd worden.
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