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Uitnodiging tot deelname

Datum Vernissage 23 oktober 2013
Plaats Het Huis van het Beeld - bij Seed Factory, Vrijwilligerslaan 19, 1160 Brussel.
Intentie In 2013 viert Robbedoes zijn 75e verjaardag. Dupuis organiseert zowel in
België als in het buitenland diverse tentoonstellingen. Het Huis van het Beeld,
partner van Dupuis voor dit evenement, speelt ook in op deze verjaardag om er
voor Robbedoes en zijn makers een schitterend feest van te maken.
Inhoud Het Huis van het Beeld heeft een short list opgesteld en nodigt meer
dan 200 ontwerpers uit. Een speciaal hoofdstuk wordt gewijd aan de wereld van
Robbedoes en zijn makers. (de originele exemplaren worden uitgeleend door het
MOOF (Museum van het Stripverhaal).
Template De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende titel-templates (Spirou
en Robbedoes). Iedere auteur kiest de template die hem het beste past, maar hij
kan ook een ander beeld kiezen. De enige verplichting is dat in één beeld (dus niet
in stripvorm) de figuur Robbedoes of een scene met Robbedoes wordt uitgebeeld.
Catalogus Deze wordt gratis aangeboden aan alle gasten die de vernissage
bijwonen. Iedere deelnemer krijgt een eigen pagina in de catalogus, die in een
beperkte oplage voor de expo gedrukt wordt en daarna dus een collector’s item
wordt. De catalogussen van vorige expo’s zijn te zien op de website van het Huis
van het Beeld: www.seedfactory.be/maison-beeld
Normalisatie Inlijsting achter glas. Formaat: staand. 62 x 40 cm.
Tekst Alleen uw naam en uw website of e-mailadres.
Te leveren Werkbestand (titel inbegrepen) hoogte ongeveer 50 x 35 cm / 300 dpi in
CMYK (geen originelen). Het inlijsten en drukken van het bestand gebeuren door het
Huis van het Beeld.
Auteursrecht Door uw deelname verklaart u zich akkoord met de publicatie van
het werk in de catalogus, persberichten, mediacommentaren, op het Internet, in
blogs en in alle media die kunnen bijdragen tot het succes van de expo. Door uw
deelname verklaart u zich eveneens akkoord met deelname aan toekomstige, op dit
moment nog niet bekende uitnodigingen voor tentoonstellingen in andere landen.
De auteursrechten van toepassing voor tentoonstellingen op andere locaties.
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