Deelnemingsvoorwaarden en praktische vragen
1. Ik ben een Ukkelse kunstenaar maar kan thuis niet tentoonstellen. Zijn er
plaatsen beschikbaar waar ik kan tentoonstellen in het kader van het
kunstenaarsparcours?
Als u wilt deelnemen aan het kunstenaarsparcours maar niet bij u kunt/wilt tentoonstellen,
gelieve ons een e-mail te sturen met informatie over uw werk (discipline, formaten) en
enkele foto’s van uw œuvre. We moedigen allerlei plaatsen (culturele plaatsen, leegstaande
handelspanden, sportcentra, …) aan om hun deuren te openen in het kader van het
kunstenaarsparcours. In de mate van het mogelijke zullen we kunstenaars in contact
brengen met deze plaatsen.
2. Ik beschik over een ruimte waar kunstenaars kunnen tentoonstellen maar
ik ken er geen. Wat kan ik doen?
Als u een ruimte heeft waar tentoongesteld kan worden in het kader van het
kunstenaarsparcours 2021, gelieve de dienst Cultuur in te lichten vóór 20 januari via email (cultuur@ukkel.brussels) en vermeld het type ruimte waarover u beschikt, de
gewenste kunstdiscipline en het aantal kunstenaars die er kunnen tentoonstellen. De plaats
moet toegankelijk zijn voor het publiek gedurende het hele weekend van het gekozen
kunstenaarsparcours (1 of 2 weekends van 14 tot 19 uur).
3. Kan ik tentoonstellen als ik geen inwoner ben van Ukkel (of Linkebeek of
Drogenbos)?
Er wordt prioriteit gegeven aan kunstenaars die in Ukkel wonen, er hun atelier hebben, er
studeren of die werken in de deelnemende gemeentes. Als u uitgenodigd wordt door een
Ukkelse kunstenaar, kan u wel deelnemen aan een collectieve tentoonstelling.
4. Ik ben Ukkelaar maar geen kunstenaar. Kan ik een niet-Ukkelse
kunstenaar bij mij thuis uitnodigen?
Ja, maar begeleid door een Ukkelse kunstenaar.
5. Hoe zal de gemeente hierover communiceren?
We maken promotie voor het kunstenaarsparcours via een affichecampagne en de
gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente (Facebook, website, Wolvendael,
sportzalen, scholen, …).
We zullen een catalogus publiceren, een kaart met de tentoonstellingsplaatsen en affiches.
Min. 8 dagen voor de lancering van dit evenement zal dit materiaal u ter beschikking
gesteld worden in de dienst Cultuur van de drie gemeentes met de nodige signalisatie.
De kunstenaars en tentoonstellingsplaatsen zijn partners van het kunstenaarsparcours en
zullen dus actief meewerken om dit evenement te promoten.
6. Wat met de auteursrechten voor het gebruik van de afbeelding van hun
œuvre?
De kunstenaars geven hun auteursrechten vrij voor het gebruik van de afbeelding van hun
werk in het kader van de promotie van het evenement (catalogus, website, …).

7. Is het kunstenaarsparcours gratis?
Het kunstenaarsparcours is volledig gratis voor zowel de kunstenaars als de bezoekers.
8. Kan ik kosten ten laste van de gemeente leggen?
De deelnemers zullen geen enkele kost (of logistieke hulp) ten laste leggen voor de
inrichting van de lokalen, het onthaal van de bezoekers, de auteursrechten, de verzekering
van het œuvre en de persoonlijke goederen en zullen geen enkele subsidie hiervoor
aanvragen.
9. Moet ik open blijven op elke dag van het parcours?
U kan zelf kiezen om deel te nemen aan het kunstenaarsparcours gedurende één weekend
ofwel beide weekends. We vragen u om open te blijven tijdens het(de) door u gekozen
weekend(s) van 14 tot 19 uur.
In Linkebeek en Drogenbos moeten de kunstenaars dezelfde uren tijdens de twee
weekends respecteren.
10. Wat moet ik voor mijn bezoekers voorzien?
We vragen u om de plaatsen vlot toegankelijk te maken en te zorgen voor een goed en
warm onthaal van de bezoekers (vb.: water ter beschikking stellen).
11. Is er een ontmoeting met de andere kunstenaars voorzien?
Als de gezondheidstoestand dit toelaat, zullen we alle deelnemende kunstenaars
samenbrengen voor de officiële lancering van het parcours op donderdag 27 mei in la
Ferme Rose. Tijdens deze ontmoeting zullen we u kunnen ontmoeten en ook u onze
culturele partners voorstellen. Er zal nadien een drankje aangeboden worden.
U zal later nog meer informatie hierover ontvangen.
12. Wat indien ik niet meer wil deelnemen?
Als u niet meer wenst deel te nemen, gelieve de dienst Cultuur van uw gemeente hierover
in te lichten uiterlijk op 20 maart.
13. Is de gemeente aansprakelijk in geval van diefstal of beschadiging door
een bezoeker?
De gemeente wijst elke aansprakelijkheid van de hand in geval van diefstal of
beschadiging, direct of indirect veroorzaakt tijdens de bezoekuren en –dagen in het kader
van het parcours.
14. Het kunstenaarsparcours en de gezondheidscrisis?
Het is moeilijk op dit moment om de evolutie van de gezondheidstoestand te voorspellen.
We hopen dat dit parcours zoals gebruikelijk plaats zal kunnen vinden. Indien de
gezondheidsmaatregelen nog van kracht zouden zijn eind mei 2021, zullen we alle
deelnemers vragen om de maatregelen strikt toe te passen. We zullen in dit geval de
deelnemers een complete briefing met de te volgen protocollen opsturen. Het is mogelijk
dat sommige activiteiten van het parcours geannuleerd moeten worden en in dit geval
zullen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

15. AVG: wat doet u met de gegevens die ik in het inschrijvingsformulier heb
ingevuld?
We gebruiken de ingezamelde gegevens in het kader van het kunstenaarsparcours om u
tijdens de organisatie ervan te kunnen contacteren. We zullen deze gegevens ook
gebruiken om u te informeren over de activiteiten die door de dienst Cultuur georganiseerd
worden, tenzij anders aangegeven door u. We garanderen u dat deze gegevens voor geen
enkel ander doel gebruikt zullen worden.

