TEKENWEDSTRIJD

«SAMEN ZIJN WE STERKER»
VOOR DE VIERING VAN 45 JAAR JUMELAGE TUSSEN GANSHOREN EN RUSATIRA
(goedgekeurd door het Gemeentelijke College in nov. 2016)

1. Organisatie
Ter gelegenheid van de viering van 45 jaar Jumelage Ganshoren-Rusatira wordt door de
gemeente Ganshoren, in samenwerking met het Jumelagecomité, de Wereldwerkgroep en
het Gemeenschapscentrum De Zeyp, en het Centre Culturel “la Villa”, een tekenwedstrijd
ingericht, die in Ganshoren zoals in Rusatira-Kinazi (Rwanda) zal plaatsvinden. Dit
reglement gaat over de wedstrijd in Ganshoren.
2. Thema
Het thema van de wedstrijd is «Samen zijn we sterker» in de zin dat mensen van het
Noorden en van het Zuiden van de wereld, indien ze samenwerken, sterker zijn om samen
acties uit te voeren die onze samenleving kunnen verbeteren, zoals gezondheid, opvoeding,
begrip voor andere culturen, inleiding tot de vrede, kwaliteit van het leefmilieu, en dat deze
samenwerking de solidariteit en vriendschapsbanden tussen deze mensen kan versterken, in
het bijzonder tussen de jongeren van Noord en Zuid.
3. Aard van de wedstrijd
De tekeningen overeenkomstig het thema moeten op een tekenblad A4, A3 of A2 worden
gemaakt, met willekeurige tekenmiddelen : potlood, inkt, balpunt, stift, verf, gekleefde
stukken stof of boombladeren, uitgeknipte foto’s, enz.
Elk tekenblad moet op de achterkant de naam, voornaam, leeftijd en adres van de deelnemer
vermelden, en zo nodig de schoolnaam. Voor klassen gaat het om de melding van de school,
het adres, de klas, de namen van de leerlingen en van de verantwoordelijke lerares of leraar.
Iedere deelnemer mag maximum maar 2 tekeningen indienen (of 2 collectieve werken voor
éénzelfde klas).
4. Categorieën
De deelnemers zijn in 5 categorieën onderverdeeld:
1. Miniemen
jongeren van 5 tot 7 jaar
(bij voorbeeld eerste 2 jaren basisonderwijs of laatste jaar kleuter);
2. Teenagers jongeren van 8 tot 14 jaar;
3. Studenten deelnemers van 15 tot 24 jaar;
4. Senioren deelnemers van 25 tot … 111 jaar;
5. Klassen collectief werk van een klas (ongeacht de leeftijd)
5. Indiening van de tekeningen
De tekeningen moeten uiterst op vrijdag 24 maart 2017 ingediend worden, in een omslag of
in een gesloten map met de melding:
«Wedstrijd 45 jaar Jumelage»,
Gemeentebestuur van Ganshoren – Mevr. Karima Souiss, schepen van de Noord-Zuidsolidariteit
Ter aandacht van Mevr. Catherine Szikora
Keizer Karellaan 140
1083 Ganshoren

6. Jury en prijzen
De tekeningen zullen gerangschikt worden door een jury, samengesteld uit:
- Mevrouw Karima Souiss, Schepen van de Noord-Zuidsolidariteit van de gemeente
Ganshoren;
- De heer René Coppens, Schepen van de Nederlandse Cultuur van de gemeente
Ganshoren;
- een vertegenwoordiger van het Jumelagecomité;
- 4 expert-kunstenaren, Franstalig en Nederlandstalig, twee voor elk Cultureel Centrum.
Deze jury zal de 5 beste tekeningen van elke categorie rangschikken.
De best gerangschikte tekeningen van elke categorie zullen een prijs krijgen.
Daarenboven zal het publiek gedurende de tentoonstellingen de “prijs van het publiek”
kiezen.
7. Tentoonstelling van de tekeningen en prijzenuitreiking
De tekeningen worden te Ganshoren van 6 mei tot 12 mei 2017 tentoongesteld, met de
plechtige opening op vrijdag 5 mei, in beide Culturele Centra :
- in het Culturele Centrum "La Villa", Guido Gezelleplein 26
- in het GC "De Zeyp", Van Overbekelaan 164
De gerangschikte tekeningen uit Rusatira zullen tegelijkertijd tentoongesteld worden.
Na de tentoonstelling worden de tekeningen voor de tentoonstelling naar Rusatira
verzonden.
De prijzen worden op zaterdag namiddag 20 mei 2017 (??) in het Gemeentehuis
uitgereikt. De winnaars worden per brief verwittigd.
8. Aaankondiging
Brief naar de scholen, jeugdbewegingen en verenigingen, gemeentelijk infoblad, culturele
tijdschriften van Ganshoren, gemeentelijke adviesborden, en via de websites:
www.ganshoren.be/services-communaux-nl/noord-zuid-solidariteit
www.ganshoren-rusatira.be/?lang=nl
9. Contactpunt
Gemeentebestuur van Ganshoren – Mevr. Karima Souiss, schepen van de Noord-Zuidsolidariteit
Ter aandacht van Mevr. Catherine Szikora
Keizer Karellaan 140 – 1083 Ganshoren
e-mail :
cszikora@ganshoren.irisnet.be
tél. :
02 / 464 . 05 . 55

