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'Glas Show 2018' 
Tentoonstelling in Médiacité te Luik 

van 28 september 2018 tot en met 6 oktober 2018 
Hedendaagse Glaskunst 

 
Het deelnemingsformulier, vergezeld van de nodige bijlagen, moet ten laatste op 1 mei 2018 
ingediend worden bij VerriBelGlass. Alle kandidaten kunnen één of meerdere werken of installaties 
indienen. De selectie van de werken gebeurd door een jury. U zal per e-mail verwittigd worden van 
de keuze op 10 juni 2018. 
 

1. HET DOSSIER 

 

Uw dossier moet de volgende elementen bevatten: 
• het deelnemingsformulier volledig ingevuld 
• uw CV in het Engels en een tweede taal naar keuze (maximum 1000 karakters) 
• een pasfoto 
• foto's van uw werk (naam foto = naam artiest + naam van het werk, kwaliteit van de foto: 

minstens 300 dpi) 
• eventueel foto's van uw sokkels  

 

2. HET BEZORGEN VAN HET DOSSIER 

 

U bezorgt ons het dossier op één van de volgende manieren: 

 

1. Post (CD-ROM of USB stick): 

 

VerriBelGlass 
64 chemin du beau vallon 
B- 5100 Wepion 

2. Digitaal (e-mail & wetransfer OF Cloud): 

 

Deelnemingsformulier via vbg@verribelglass.be 

Fotomateriaal via https://wetransfer.com of via  

Cloud 

 
 

3. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

 

mailto:vbg@verribelglass.be
https://wetransfer.com/
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Indien u geselecteerd wordt om deel te nemen aan onze tentoonstelling dan wordt u gevraagd om 
een bijdrage te betalen. De bijdrage bedraagt 30,00 € voor niet-leden van VerriBelGlass. Leden van 
VerriBelGlass die in orde zijn met hun lidgeld voor 2018 kunnen gratis deelnemen. Deze bijdrage 
wordt niet terugbetaald. 

VerriBelGlass neemt een commissie van 30% op de verkoop van uw tentoongestelde werken. 

De vereniging staat in voor: de bewaking tijdens de tentoonstelling, de promotie van de 
tentoonstelling en de kunstenaars via de eigen website en de sociale media. 

Elke deelnemer aan deze tentoonstelling kan zich vrijwillig inzetten, gedurende minimaal 3 uur, om 
de organisatie te helpen tijdens de tentoonstelling 'Glas Show 2018'. Bijvoorbeeld: door de 
bezoekers informatie te geven over uw werken en de techniek die u gebruikt heeft; door 
demonstraties voor te stellen; door taken uit te voeren die verbonden zijn aan de algemene 
organisatie van de tentoonstelling, enz. 

 

4. VOOR MEER INFORMATIE KAN U TERECHT BIJ 

INFO 

 
 
 

FR + EN + FR 
Gert Renkin  +32 (0)495 87 48 94 

FR + NL 
Jane-Sylvie Van den Bosch  +32 (0)475 80 17 94 OF +32 (0)81 411 422 

NL + EN 
Patrick Van Tilborgh  +32 (0)473 24 71 47  

E-mail 
 vbg@verribelglass.be 
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5. DEELNEMINGSFORMULIER 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Familienaam 

  
Voornaam 

  
Nationaliteit 

  
Geboortedatum 

  
Beroep 

❒ Student            ❒ Professioneel            ❒ Andere:  
Privé-adres 

 E-mail 
  

Website 
  

Telefoonnummer/GSM 
 

 

 
ERVARING 

 
De laatste grote tentoonstellingen waar u aan heeft 
deelgenomen: 

  
   
U heeft deelgenomen aan een internationaal symposium:   
   
U heeft deelgenomen aan een internationale conferentie:  
  
U heeft deelgenomen aan een internationale tentoonstelling:  

 

 
  U BENT AANWEZIG TIJDENS 'GLAS SHOW 2018' 

 
vrijdag 27 september 2018 

❒ 18.00 uur (vernissage)    
     

vrijdag 5 oktober 2018 
❒ 10.00 uur - 13.00 uur ❒ 13.00 uur - 17.00 uur  ❒ 17.00 uur - 21.00 uur 

     
zaterdag 6 oktober 2018 

❒ 10.00 uur - 13.00 uur ❒ 13.00 uur - 17.00 uur ❒ 17.00 uur - 20.00 uur 
    

 

 
HET PRESENTEREN VAN UW WERK 
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Heeft u specifieke wensen wat betreft het tentoonstellen van uw werken? 
 
 
 
Heeft u eigen sokkels of tentoonstellingsmateriaal om uw werk te presenteren? 
PS. De organisatie verkiest om te werken met sokkels in de volgende kleuren: grijs, zwart of in natuurlijk hout. 
 
Gelieve de specificeren welk materiaal en de kleur: 
 
Heeft u foto's? 
 
 
 
Kan u specificeren of wij uw werken kunnen tentoontellen op het terras van Médiacité? 
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UW NAAM: 

 

 
DETAILS OVER UW WERKEN 

 
WERK - TITEL WERK - TECHNIEK 

 

 
NAAM VAN DE FOTO 

 
 

IK HEB EEN 
SOKKEL 

 

HET KAN 
TENTOONGESTELD 

WORDEN BUITEN OP HET 
TERRAS 

VERKOOPSPRIJS MET  

INBEGRIP VAN 30% COMMISSIE  

(1000 € -> 1300 €) 

       
       
       
      
      
       
       
      
      
      
      

 

 
 
 



 

 Deelnemingsformulier Expo 
 

VerriBelGlas aslbl 
64 chemin du beau vallon 
B- 5100 Wepion   

 IBAN BE 42 068-8901232-54  BIC GKCCBEBB 
www.verribelglass.be 

 

 
 

Akkoordverklaring met de voorwaarden en regels opgesteld door 
VerriBelGlass vzw voor deelnemers aan 'Glas Show 2018' 

 
1. Ik zal mijn dossier bezorgen per post op CD-ROM of USB stick OF via wetransfer OF Cloud en zal de volgende 

elementen bevatten: 
- het VOLLEDIG ingevuld deelnemingsformulier 
- mijn CV in het Engels een tweede taal naar keuze (maximum 1000 karakters) 
- een pasfoto 
- foto’s van mijn werk - bij voorkeur 300dpi 
- eventueel foto’s van mijn sokkels 
 

2. In geval van schade veroorzaakt door derden of door één van de individuele leden van de organisatie 
VerriBelGlass kan de vzw op geen enkele manier hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 

 
3. Ik beschik over het beeldrecht van de foto's die ik ter beschikking stel via CD ROM/USB Stick/e-mail/Cloud. Ik 

geef VerriBelglass vzw de toelating om de foto's te publiceren in het kader van de tentoonstelling, voor de 
publiciteit van het evenement, zonder het beeldrecht van de auteur te schenden.  

 
4. Idien ik geselecteerd ben voor deze tentoonstelling, dan zal ik ervoor zorgen dat mijn werken in Médiacité Luik 

zijn op woensdag 25 september 2018 tussen 10.00 uur en 20.00 uur.  
 

5. Ik zal mijn werken ophalen in Médiacité Luik op zaterdag 6 oktober 2018, vanaf 19.00 uur en voor maandag 8 
oktober 2018, voor 15.00 uur. 

 
6. VerriBelGlass heeft een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) voor de tentoonstelling op de site. Ik begrijp dat als ik 

een specifieke verzekering wil voor mijn werk of het transport, dat ik zelf een bijkomende verzekering afsluit. 
VerriBelGlass heeft bewaking voorzien tijdens het evenement gedurende de nachten. 

 
7. Ik dien hierbij mijn deelnemingsformulier in voor 'GLAS SHOW 2018' en ik aanvaard alle bepalingen en 

voorwaarden die de organisatie VerriBelGlass in dit document oplegt.   
 
 
Gemeente/Stad: 
 
 
 
Datum: 

 
Naam: 
 
 
 
Handtekening: 

 


