Wedstrijd TextielFestival 2020
Windstreken
Opgezocht op Wikipedia is de letterlijke betekenis: ‘Een windstreek, kompasstreek of hemelstreek is
1/32e deel van de kompasroos en komt overeen met 11,25°. De vier hoofdstreken, noord, oost, zuid en
west worden gebruikt voor het aangeven van een richting. Windstreken heeft ook een betekenis in
plekken waar mensen, dieren en dingen vandaan komen.
Maar windstreken heeft ook het woord ‘streken’ in zich en dat heeft een plagerig, soms zelfs gemeen
kantje. Denk daarbij aan de streken die de wind ons levert. Van een kledingstuk dat van de waslijn waait,
zaadjes die al wegwaaien voordat ze de grond raken tot veel erger: tropische stormen met mensennamen
die voor verwoesting zorgen.
Wedstrijdvoorwaarden
Iedere deelnemer kan één werkstuk naar eigen ontwerp insturen binnen het thema Windstreken, dat nog
niet eerder tentoongesteld is. Let op! Werken die in de wedstrijd afgewezen worden voor de
tentoonstelling in de kerk kunnen niet meedoen als verenigingswerk. Alle textieltechnieken zijn
toegestaan, de materiaalkeuze is vrij.
Het maximum formaat is: Tweedimensionaal: 50 x 50 cm of 200 cm in omtrek inclusief afwerking en
maximaal 10 cm reliëf. Driedimensionaal werk: 35 x 35 x 35 cm inclusief afwerking.
Inschrijven
U kunt zich tot 1 oktober 2019 (postdatum) inschrijven via wedstrijd2020@textielfestival.nl . U kunt op
www.textielfestival.nl/wedstrijd terugvinden welke informatie u moet aanleveren bij uw inschrijving.
Jurering-selectie
Er zal in twee rondes gejureerd worden. In de 1e jury ronde, november 2019, zal de jury het werk
selecteren op beeldmateriaal. Er zal beoordeeld worden op verwerking van het thema, originaliteit,
kleurgebruik, materiaalhantering en compositie.
In de 2e juryronde, februari 2020, zal op het werk zelf geselecteerd worden, in deze ronde worden de
volgende zaken meegewogen worden: technische toepassing, diepgang binnen de techniek, beeldende
kwaliteiten en afwerking.
De deskundige jury wordt samengesteld door STIDOC en de jury uitspraak is bindend.
Het ingezonden werk wordt opgenomen en gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en een selectie van de
werken wordt tentoongesteld in de Pieterskerk.
Prijzen
Vier prijzen zullen worden toegekend: 1e prijs € 250, 2e prijs € 150, 3e prijs € 100 en een publieksprijs.
Transport en verzekering
Transport van het werk heen en terug is op kosten en risico van de deelnemers. Tijdens de expositie is het
werk verzekerd tot een maximum van € 3.000,- tegen gewone risico's van beschadiging en diefstal met
een eigen risico van € 200,-. U kunt alle informatie nalezen op www.textielfestival en u kunt vragen stellen
via wedstrijd2020@textielfestival.nl .

