
Uitnodiging  
voor deelname

Datum Vernissage donderdag 23 oktober 2014. Open voor het publiek tot eind 2014.

Plaats Het Huis van het Beeld - bij Seed Factory, Vrijwilligerslaan 19, 1160 Brussel.

Intentie Sinds de oudheid hebben kunstenaars en - dichter bij huis - affichemakers 
op hun eigen manier vorm gegeven aan het geluk, dat op zich al een unieke branche 
in de kunst en de grafische vormgeving vertegenwoordigt. De thematische 
tentoonstellingen van Huis van het Beeld zijn gewijd aan professionals van 
de pers, illustratoren en grafici, die allen hun visie op het voorgestelde thema 
geven. Onze voorgaande tentoonstellingen en catalogussen kunt u bekijken op 
www.seedfactory.be

Inhoud Het Huis van het Beeld nodigt meer dan 100 creatieve geesten 
(kunstenaars, grafici, illustratoren, cartoontekenaars...) uit om te tonen hoe zij 
het thema geluk, loterijen, casino’s en kansspelen zien. De deelnemer exposeert 
een al bestaand werk over dit thema of presenteert een totaal nieuwe creatie. 
In de historische afdeling is het beste te zien van wat loterijen en kansspelen 
wereldwijd hebben voortgebracht.

Catalogus  Alle werken worden in deze catalogus opgenomen en iedere deelnemer 
krijgt een hele pagina. Deze wordt tijdens de vernissage gratis aangeboden aan alle 
gasten. Wanneer de catalogus voor het eind van de expo is uitgeput, wordt hij vanzelf 
een ‘collector’s item’ (zie de catalogussen van vorige tentoonstellingen op de website 
www.seedfactory.be).

Normalisatie Inlijsting achter glas. Formaat: staand. Papierformaat: 62 x 40 cm.

Te leveren Beeldformaat: max. h 50 x 35 cm. De werken worden digitaal 
gereproduceerd (op één exemplaar) en ingelijst op formaat 60 x 42 cm, met een 
witte rand van 3,5 cm en een witte ruimte van 10 cm onderaan voor uw naam, de 
datum van het werk, het adres van uw website en eventueel een bijschrift. Hoge 
resolutie tif, pdf, jpg (300 dpi op formaat 1/1). CMYK (geen RGB). Geen originelen.

Kalender Bevestiging van uw deelname: ASAP. Indienen van de bestanden:  
1 augustus. Vernissage: donderdag 23 oktober.

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 zijn van toepassing voor tentoonstellingen op andere locaties.

Contactpersonen  
Vincent Baudoux- vincent.baudoux@hpnv.net

Johnny Bekaert - johnny.bekaert@telenet.be

François Goderniaux - francois@goderniaux.com

Michel Michiels - michel.michiels@seedfactory.be

Patrick Regout - patrick.regout.illustration@skynet.be

www.seedfactory.be/maison-image
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