
  

 

 

CHARTER KLINK   

Van 3 november tot vrijdag 26 november 2021  

Artikel 1: Voorwerp 

 De "KLINK"-wedstrijd brengt kunstenaars en handelaars uit Sint-Pieters-Woluwe (of de aan de 

gemeente grenzende straten) samen. Dit is een gemeentelijk initiatief, georganiseerd door de 

VZW Wolu-Animaties, dat kunstenaars de mogelijkheid biedt om tentoon te stellen en 

handelaars om hun etalages te verfraaien.   
 

Artikel 2: Selectie van de kunstwerken 

 De VZW Wolu-Animaties stelt aan de kunstenaars die in Sint-Pieters-Woluwe wonen voor om 

een kandidaatstellingsdossier in te dienen voor hun deelname aan "KLINK", door één tot drie 

werken voor te stellen waarvan de foto('s) in het kandidaatstellingsdossier zal (zullen) worden 

opgenomen.  

 

 De gemeente zal de ingediende kandidaatstellingen tijdig centraliseren en aan de hand van de 

foto's van de kunstwerken een "selectieboekje" samenstellen. Dit boekje wordt aangeboden 

aan de handelaars van de gemeente. Alleen de werken in het selectieboekje kunnen door de 

handelaars worden gekozen. 

 

 Het selectieboekje wordt wijk per wijk aan de handelaars gepresenteerd. Elk jaar wordt de 

volgorde van de wijken verwisseld, de eerste wijk wordt de laatste, de tweede de eerste, 

enzovoort. 

 

 Het selectieboek zal in 2020 in deze volgorde passeren onder de handelaars:  

 

1. Centrumwijk  

2. Bosstraatwijk 

3. Vogelzangwijk 

4. Gribaumontwijk 

5. Sinte-Aleidiswijk  

6. Stokkelwijk   

 

 De keuze van een kunstenaar of een werk door een handelaar wordt niet gemaakt op basis van 

een regeling of een voorafgaande overeenkomst. Indien dit echter het geval is, moet dit vóór 

de uiterste datum voor de kandidaatstelling van de kunstenaar aan de organisator 



  

 

worden meegedeeld. De handelaars kiezen de kunstwerken.  Kunstenaars gaan ermee akkoord 

om te worden tentoongesteld in een van de deelnemende handelszaken.  

 De samenwerking tussen de kunstenaar en de handelaar blijft het belangrijkste punt van het 

project.  Er wordt gevraagd om dit project samen te stellen tijdens de uitwerking van de decoratie 

van de etalage.  Indien nodig leveren de kunstenaars het materiaal om hun werk(en) in een 

etalage (ezel, ketting,) te kunnen tentoonstellen.  Altijd in overleg met de handelaar komt de 

kunstenaar op het einde van het evenement de werken ophalen.  

Artikel 3: Prijzen en selectie van etalages voor kunstenaars en 

handelaars  

 Er zijn drie "KLINK!”-prijzen: 

 De Juryprijs (1ste, 2de en 3de prijs) 

 De Publieksprijs (1ste, 2de en 3de prijs) 

 De Prijs van de stemmer (Prijsloting, slechts 1 prijs) 

 

 De prijzen zijn aankoopbonnen die bij de deelnemende handelszaken kunnen worden 

ingewisseld.  

 

 De jury wordt benoemd door de VZW Wolu-Animaties. Een delegatie van de jury zal de 

deelnemende handelszaken bezoeken. De uiteindelijke selectie van de juryprijs wordt 

gebaseerd op een fotoreportage van alle door de VZW Wolu-Animaties geproduceerde 

"etalage/kunstwerk"-combinaties. 

 

 De publieksprijzen (1ste, 2de en 3de prijs) worden toegekend op basis van de papieren 

stembiljetten die naar de VZW Wolu-Animaties worden gestuurd. De officiële stembiljetten zijn 

te vinden in de voor de gelegenheid gedrukte en in de winkels verkrijgbare 

evenementencatalogus. Alleen dit stembiljet is geldig.  Per postadres is slechts één stembiljet 

toegestaan.  

 

 Er zal ook een loting van een stembiljet worden gehouden om het publiek te bedanken voor 

hun deelname. Deze prijs is niets anders dan de Prijs van de Stemmer.  

Artikel 4: Communicatie  

 Naleving van het "KLINK"-identificatiecharter.  Handelaars worden gevraagd om het "KLINK"-

event op hun etalage duidelijk te identificeren. Er wordt een communicatiekit aan elke 

deelnemende handelaars overhandigd.  

 

 Een fotograaf zal alle etalages komen fotograferen.  Deze foto's worden gebruikt voor de jury 

en de prijsuitreiking.  De VZW Wolu-Animaties zorgt voor de organisatie van deze 

fotomomenten met de aanwezigheid van de kunstenaar-handelaar voor de pose vóór de 

etalage. 

Artikel 5: Varia 

Het evenement duurt van 3 november 2021 tot 26 november 2021.  Een bevestiging zal in de loop van 

de maand oktober worden gecommuniceerd. 

Contactgegevens van de Organisator: Cindy Aguado -02/773 05 36 caguado@woluwe1150.be 
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