
 

 

Een wereld vol spreekwoorden en gezegden 

een organisatie van FedOS vzw ism. BOp vzw & VGC 

 

2019 wordt het Bruegeljaar met tal van activiteiten. FedOS en BOp slaan de handen samen 

in een artistiek project. We gaan op zoek naar kunstenaars 50+ (zowel individueel als in 

groep) die een artistiek werk willen maken dat gebaseerd of geïnspireerd is op spreuken of 

gezegden. Het schilderij van Pieter Bruegel de oude, ‘De verkeerde wereld’ (met maar liefst 

118 oude spreuken), kan hier een inspiratiebron zijn. Ook hedendaagse gezegden of 

spreuken, zelfs uit andere landen of continenten, mogen ook als inspiratiebron gebruikt 

worden. Alle kunstdisciplines zijn welkom (schilderkunst, grafiek, beeldhouwwerk, literatuur, 

collages, assemblage, fotografie, poëzie, film, installaties, performances, dans ….).  

Indien u zin heeft om deel te nemen aan dit artistiek project kan u zich tot en met 31 mei 

2019 kandidaat stellen.  Een selectiecommissie (FedOS en BOp) zal uw ingezonden werk (of 

idee) beoordelen. De tentoonstelling met de geselecteerde werken wordt voorzien in de 

gebouwen van het Zaterdagplein 6 en dit vanaf 6 december 2019. De tentoonstelling  loopt 

tot en met 21 februari 2020. 

 

 

 



Wedstrijdreglement: 

1. Wie mag deelnemen?  

Iedere kunstenaar ouder dan 50 jaar woonachtig in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest kan deelnemen.  

2. Met welke werken?  

Elke kunstenaar mag maximum 3 werken indienen. De wedstrijd staat open voor 

schilderkunst, grafiek, beeldhouwwerk, literatuur, collages, assemblage, fotografie, poëzie, 

film, installaties, performances, dans, enz.. Een jury selecteert de werken die worden 

tentoongesteld.  

3. Uiterste inschrijvingsdatum?  

De uiterste inschrijvingsdatum is 31/05/2019. Inschrijven kan door een korte CV vergezeld 

van en foto van de werken + een korte uitleg te sturen naar FedOS vzw, Zaterdagplein 6 te 

1000 Brussel of te mailen naar wedstrijdspreekwoorden@gmail.be.  

Wenst u zeker te zijn van deelname, schrijf u dan tijdig in met uw CV. De foto’s van de 

werken kan u dan naderhand nog indienen voor de deadline van 31/05/2019. Enkel de 

ingeschreven kunstenaars 50+ kunnen deelnemen aan de inspiratiedag. 

4. Inspiratiedag? 

Alle ingeschreven kunstenaars 50+ kunnen deelnemen aan een inspiratiedag die doorgaat op 

donderdag 18 april 2019. In de voormiddag kan u een lezing bijwonen over ongekende 

spreekwoorden en gezegden. Na een broodjeslunch brengen we een bezoek met gids aan de 

Bruegelbox in het KMSK Brussel.  

5. Onkosten?  

Deelnemen aan de wedstrijd en de tentoonstelling is volledig gratis.  

Deelname inspiratiedag: kunstenaars 50+ die deelnemen aan de wedstrijd betalen 10 euro, 

hun partners 15 euro (lezing, boodjeslunch & bezoek KSMK). Te storten op 

rekeningnummer BE90 0682 4805 8632 van FedOS Brussel. 

Vooraf inschrijven is verplichten. 

6. Wanneer de werken inleveren?  

De werken dienen binnengebracht te worden op maandag 18/11/2019 van 10u tot 12u in de 

kantoren van FedOS/BOp, zaterdagplein 6 te 1000 Brussel. 

Het werk dient voorzien te zijn  van naam, adres en telefoonnummer van de kunstenaar en 

van een solide ophangmogelijkheid. Het kunstwerk wordt ter plaatse uitgepakt én 

gecontroleerd door de organisator. Wegens beperkte opslagmogelijkheden moet de 

verpakking terug meegenomen worden.  

Afleveren op een ander moment kan alleen op afspraak. Gelieve telefonisch een afspraak te 

maken t.w. FedOS vzw  02/2182719 – BOp vzw 02/210 04 76. 



7. Wanneer is de opening & prijsuitreiking?  

Op donderdag 5 december 2019 vindt de opening met receptie plaats van 17u tem. 19u.  

De prijsuitreiking gebeurt op zondag 15 december 2019 om 15u. Die zondag zal de 

tentoonstelling tevens te bezichtigen zijn van 10u – 17u. Een mooi moment om een bezoek 

te combineren met de Brusselse kerstmarkt. 

8. Wat kan u winnen?  

Een jury zal de ingestuurde werken beoordelen en 5 prijzen toekennen:  

 1ste Prijs (een waardebon van 200 euro)  

 2de Prijs (een waardebon van 150 euro)  

 3de Prijs (een waardebon van 100 euro)  

 FedOS-Award 

 BOp Award 

 

9. Openingsuren? 

De expo kan alle weekdagen van 22 december 2019 tot en met 21 februari 2020 bezocht 

worden tijdens de kantooruren van 9u-16u.  

10. Wanneer moeten de werken weer afgehaald worden?  

Alle werken moeten afgehaald worden op vrijdag 22 februari 2020. Indien dit niet gebeurt, 

zal uw werk afgehaakt worden en in bewaring worden genomen tot dat u het – opnieuw na 

telefonische afspraak – kan komen ophalen. 

 

Door uw deelname aan de wedstrijd verklaart u in te stemmen met de 

bepalingen van het reglement.  

 

 

 

 

 

 

 

Een initiatief Van FedOS vzw in samenwerking met de BOp en VGC. 




