Prijs MoffARTs 2009 voor vijf jonge kunstenaars
die een opleiding in de beeldende kunst volgen
1. De kandidaturen
Met de Prijs MoffARTs wil de Stichting de Moffarts jonge kunstenaars aanmoedigen om in België of in
het buitenland (Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) een derde
cyclus-opleiding (Master of Meister) in de beeldende kunst te volgen.
Deze Prijs wordt om de twee jaar georganiseerd en zal in 2009 voor het eerst worden uitgereikt.
Alleen de volgende disciplines komen in aanmerking: beeldhouwkunst – schilderkunst – tekenen en
grafische kunsten – installatie en ruimtelijke kunst – fotografie en digitale kunst.
Deelnemingsvoorwaarden
Om aan de uitgave 2009 van de Prijs te kunnen deelnemen mogen de kandidaten op 2 oktober
2009 de leeftijd van 30 jaar niet hebben bereikt.
Zij moeten ingeschreven zijn voor een cursus artistieke opleiding van de derde cyclus, in een
openbare of particuliere onderwijsinstelling in een van de hierboven vermelde landen.
Indiening van de kandidaturen
Elke kandidaat dient, in eigen naam of namens een collectief, een dossier in waarin hij/zij
zichzelf voorstelt en een gedetailleerde beschrijving geeft van het kunstproject dat hij/zij in het
kader van de derde cyclus-opleiding wil uitwerken. De instelling waaraan hij/zij hiervoor is
ingeschreven, of zijn/haar docent, moet hierover een attest verschaffen.
De kandidaat kiest één discipline uit de vijf die hierboven zijn vermeld.
De onderzoeksthema’s of onderwerpen moeten worden geconcretiseerd door de realisatie van
één of meerdere kunstwerken uiterlijk op 30 juni 2010.
Inzending van de dossiers
Het dossier zoals hierboven beschreven moet voor 2 oktober 2009 aan het Secretariaat van de
Prijs MoffARTs worden bezorgd, per brief (Stichting de Moffarts, ‘MoffARTs’,
Burggrachtstraat 20-21 in B-3560 Lummen) of online (deelnameformulier beschikbaar op
www.artdemoffarts.eu), samen met de persoonlijke gegevens, inclusief een kopie van de
identiteitskaart en een mailadres, het curriculum vitae en een recente foto van de kandidaat.
Het inzenden en het terughalen van de dossiers gebeurt op kosten, risico en verantwoording
van de kandidaten. De Stichting de Moffarts wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in
geval van beschadiging, verlies of diefstal tijdens de bezorging of het ophalen in haar lokalen.

2. De jury
De dossiers worden beoordeeld door een internationale jury bestaande uit vertegenwoordigers van
het hoger en het universitaire onderwijs, leden van de media en vertegenwoordigers van de Stichting
de Moffarts.
De Stichting de Moffarts kiest de juryleden en roept ze samen. De samenstelling van de jury zal
uiterlijk 4 november 2009 bekend worden gemaakt.
De leden van de jury kunnen geen kandidaat zijn voor de Prijs.
De jury beraadslaagt met gesloten deuren en beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
De jury wijst volledig onafhankelijk de laureaten van de Prijs MoffARTs aan.

3. De Prijs

Bij elke uitgave van deze Prijs ontvangen vijf jonge kunstenaars een beurs van 2.500 euro. Deze beurs
bestaat uit twee delen die afzonderlijk uitgekeerd worden: een toelage van 1.500 euro voor de realisatie
van het project, en een prijs van 1.000 euro ter bekroning van het gerealiseerde project.
De beurzen zullen aan de laureaten van de Prijs MoffARTs 2009 worden uitgereikt tijdens een officiële
plechtigheid op 4 december 2009. Bij die gelegenheid zal elke laureaat het bedrag van 1.500 euro
ontvangen dat overeenstemt met het eerste deel van de beurs.
Het tweede deel van de beurs, hetzij 1.000 euro, wordt uitbetaald na ontvangst van een attest van de
onderwijsinstelling, uiterlijk op 30 juni 2010, waarin de goede uitvoering van het project wordt
bevestigd.
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De Stichting de Moffarts kan beslissen een tentoonstelling te organiseren met de werken van de
door de jury gekozen laureaten.
De kandidaten zullen per brief of per e-mail van de beslissingen van de jury op de hoogte worden
gebracht.
De jury kan beslissen voor bepaalde disciplines geen beurzen toe te kennen. De beurzen worden in
dergelijk geval niet naar de volgende uitgave overgedragen.
De Prijs MoffARTs kan niet meer dan één maal aan dezelfde kunstenaar worden toegekend.
Vanaf de datum van de toekenning van de Prijs zijn de dossiers op het hierboven vermelde adres ter
beschikking van de kandidaten. Dossiers die twee maanden na die datum niet zijn opgehaald,
worden beschouwd als definitief afgestaan. Zij worden overgedragen aan de Stichting de Moffarts
die er eigenaar van wordt.
Door aan de Prijs deel te nemen aanvaardt de kandidaat onvoorwaardelijk de bepalingen van dit
reglement.
De laureaten verlenen aan de Stichting de Moffarts vrijstelling van reproductierecht voor de werken
die zij in het kader van de Prijs voorstellen, en dat voor alle publicaties die met de Prijs in verband
staan.
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