
When
nothing
is sure...



everything
is possible

call for entries

Creative Factory vzw is een Turnhouts kunstenaarscollectief, dat werd opgericht begin jaren 
’80. De vereniging biedt kunstenaars uit diverse disciplines atelierruimte aan, ondersteunt 
jong talent waar mogelijk en promoot de kunstbeleving in de regio door het organiseren van 
evenementen en tentoonstellingen. 

Onder de noemer ‘WHEN NOTHING IS SURE, EVERYTHING IS POSSIBLE’ lanceert Creative 
Factory een oproep aan jong creatief talent.

De deelnemers zijn tussen 16 en 28 jaar en hebben een persoonlijke band met de stad 
Turnhout: ze zijn er geboren, wonen, werken of studeren er. De band met de stad moet 
duidelijk worden aangetoond.

Alle werken of concepten die werden of worden gecreëerd tijdens de lockdownperiode 
maart 2020 tot en met mei 2021 en zich situeren in de onder vermelde categorieën komen 
in aanmerking:

• Grafische vormgeving (illustraties, graphic novels, collages, affiches,…)
• Beeldende kunsten (schilderijen, assemblages, beeldhouwwerken,…)
• Architectuur en vormgeving (maquettes, ontwerp voor indoor/outdoor objecten,...)
• Fotografie en visuals (foto, video, time-lapse,...)

Uit de inzendingen zal een selectie worden gemaakt die wordt opgenomen in een 
tentoonstelling. 

Het volledige reglement vind je op de volgende pagina’s en kan je samen met een 
inschrijvingsformulier downloaden via onze website www.creative-factory.be of aanvragen 
via ons mailadres: creativefactory2300@gmail.com



everything
is possible

...



1.	 DEELNAME

De deelnemers zijn tussen 16 en 28 jaar en hebben een persoonlijke band met de stad Turnhout: ze zijn 
er geboren, wonen, werken of studeren er. De band met de stad moet duidelijk worden aangetoond.

Elke deelnemer kan maximaal 3 werken indienen. Voor elk werk dient een nieuw inschrijvingsformulier 
gebruikt te worden. 

Deelnemen kan door een ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier te versturen via   
‘We Transfer’ naar het mailadres creativefactory2300@gmail.com en dit ten laatste op 15 mei 2021.

Een volledig inschrijvingsformulier omvat:

1. je persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail en geboortedatum) en je band     
met de stad Turnhout die duidelijk moet worden aangetoond (bijvoorbeeld dat je er geboren bent, 
woont, werkt of studeert).

2. een kort CV als autodidact, student of afgestudeerde in een kunstrichting en school of academie.
3. maximum 3 afbeeldingen van je inzending in lage resolutie met vermelding van titel, afmetingen en 

materiaal of techniek.
4. een korte duidende tekst over je inzending van maximum 10 lijnen. Deze tekst zal na redactie door 

de vzw Creative Factory worden gebruikt als basistekst voor verdere communicatie.

Kandidaten die zich inschrijven voor deelname aanvaarden volledig en zonder voorbehoud alle 
voorwaarden uit dit reglement.

2.	 BIJZONDERE	CLAUSULE

Gezien de huidige restricties rond de coronapandemie of de herbestemming van het pand door de 
stad kan de vzw Creative Factory de realisatie van bovenvermelde activiteiten niet garanderen. De 
deelnemers/laureaten zien af van mogelijke vervolging of eisen tot schadevergoeding indien de 
wettelijke restricties niet versoepeld worden of de stad Turnhout de bestemming van het pand wijzigt.

3.	 VEREISTEN	VAN	HET	KUNSTWERK

Alle werken of concepten zijn authentiek en recent (tijdens de lockdownperiode vanaf maart 2020 tot 
en met mei 2021) gecreëerd. Inzendingen uit ondervermelde categorieën komen in aanmerking.

• Grafische vormgeving (illustraties, graphic novels,  collages, affiches,…)
• Beeldende kunst (schilderijen, assemblages, beeldhouwwerken,…)
• Architectuur en vormgeving (maquettes, ontwerp voor indoor/outdoor objecten)
• Fotografie en visuals (foto, video, time-lapse,...)

Om praktische redenen komen enkel werken in aanmerking die tentoonstelbaar en transporteerbaar 
zijn.

reglement 
‘when nothing is sure, everything is possible’



4.	 SELECTIE	TENTOONSTELLING	‘WHEN	NOTHING	IS	SURE,	EVERYTHING	IS	POSSIBLE’

Uit de inzendingen zal een selectie worden gemaakt die wordt opgenomen in de tentoonstelling met 
als titel ‘WHEN NOTHING IS SURE, EVERYTHING IS POSSIBLE’ die in de maanden juli en augustus 
2021 wordt georganiseerd.

Een jury samengesteld uit professionals in de vakgebieden grafische vormgeving, beeldende kunsten, 
architectuur en fotografie selecteert per discipline één of meerdere laureaten. Tegen de beslissing van 
de jury is geen verhaal mogelijk. 
De jury kan beslissen om in één van de disciplines geen laureaat te selecteren. De jury kan vragen om 
de inzending aan te leveren indien de bijgevoegde afbeeldingen een onvoldoende beeld geven voor een 
correcte beoordeling.

De geselecteerde laureaten worden uiterlijk einde mei 2021 per e-mail verwittigd en uitgenodigd 
om deel te nemen aan bovenvermelde tentoonstelling. Indien zij daar op in gaan ontvangen zij een 
financiële bonus ter waarde van 250 Euro om eventuele kosten voor de investering in, uitwerking of 
presentatie van hun werk of concept te dekken. 

Uit de geselecteerde inzendingen wordt er een Creative Factory Award winnaar gekozen.

5.	 TENTOONSTELLING	‘WHEN	NOTHING	IS	SURE,	EVERYTHING	IS	POSSIBLE’

Als de inzending wordt geselecteerd voor de eindtentoonstelling wordt het degelijk verpakt aangeleverd 
op onze locatie Begijnendreef 21 2300 Turnhout. Concrete data zullen in onderling overleg worden 
afgesproken. De vzw Creative Factory is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele beschadigingen, ontvreemding of verlies van de ingebrachte werken.

De geselecteerde kunstenaar zal door de projectverantwoordelijke worden uitgenodigd om de installatie 
van het werk te overlopen. Binnen de realistische mogelijkheden van het project zorgt de vzw Creative 
Factory voor technische ondersteuning. Kunstenaars die hun werk in situ willen organiseren toetsen 
de haalbaarheid en de mogelijkheden vooraf af met de projectverantwoordelijke.

Na de tentoonstelling kunnen de werken terug worden opgehaald. Indien het werk na 14 dagen niet 
wordt opgehaald wordt het werk zonder vorm van enig herinneringsbericht of vergoeding eigendom 
van de vzw Creative Factory of door hen verwijderd. 

6.	 PROMOTIE	-	AUTEURSRECHTEN

De officiële nominatie van de kandidaten gebeurt tijdens de openingsreceptie van de tentoonstelling. 

De kunstenaar/laureaat verklaart dat hij/zij de intellectuele rechten op het geselecteerde kunstwerk/
project bezit en verleent de vzw Creative Factory, op basis van de ingezonden beelden of de door ons 
gemaakte opnames, auteursrechten voor publicatie. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal er een brochure worden gepubliceerd waarin info over 
de laureaat/kunstenaar en foto’s van de geselecteerde kunstwerken worden gepubliceerd. Deze 
informatie wordt ook opgenomen op de website van vzw Creative Factory.

De afbeeldingen of opnames kunnen door de vzw Creative Factory gebruikt worden voor de promotie 
van het evenement. 



Begijnendreef 21 - 2300 Turnhout
www.creative-factory.be


