EUREGIOKERAMIEKPRIJS
2022

toegekend door het
Pottenbakkerijmuseum Raeren
ter gelegenheid van de
27de EUREGIO-Keramiekmarkt
bij de burcht Raeren
op 10 en 11 september 2022

MEDEDINGINGSVOORWAARDEN
1.

Tot de deelname aan de mededinging is iedere keramieker gerechtigd, die tot deelname aan de 27de
EUREGIO-Keramiekmarkt op 10 en 11 september
2022 toegelaten wordt en binnen de gestelde termijn het overeenkomstige standgeld betaald heeft.

2.

Bij begin van de markt wordt aan alle deelnemende keramisten een waarderingsformulier
uitgedeeld. Tot het einde van de eerste marktdag waarderen de keramiekers de stands van
hun mededingers via het aangereikte puntensysteem. Na het einde van deze eerste marktdag worden de waarderingsformulieren door
de organisatoren opgehaald.

3.

De aspekten die bij de waardering in acht moeten worden genomen, zijn de volgende:
•
technische kwaliteit
•
artistieke kwaliteit
•
opvallende stukken
•
algemene indruk van de produkten
•
algemene indruk van de marktstand

4.

De beoordeling van de waarderingsformulieren
vindt plaats de morgen van de tweede marktdag. De
winnaar wordt omstreeks 11 uur bekend gemaakt.
De gespecificeerde uitslag wordt aan iedere deelnemer overhandigd.

5.

De volgende prijzen zijn te behalen:
1E PRIJS:
Aankoop door het museum
		
voor een waarde van 750,- EURO
		(2021: Sonja SEBES, D)
2DE PRIJS:
Aankoop door het museum
		
voor een waarde van 550,- EURO
		(2021 : Atsushi KITAHARA, D)
Aankoop door het museum
3DE PRIJS:
		
voor een waarde van 350,- EURO
		(2021: Andile SCHÖLLHORN, D)
6.

De uitbetaling van de prijzen en de keuze van
de te kopen stukken vindt plaats in loop van de
zondagnamiddag. Dadelijk na de prijsuitreiking
wordt een mededelingsschild aan de marktstand van de prijswinnaars aangebracht.

7.

Bovendien wordt aan de drie prijswinnaars de
mogelijkheid gegeven, in de loop van het jaar,
hun werken in een gemeenschappelijke tentoonstelling te presenteren in de tentoonstellingsruimten van het Pottenbakkerijmuseum Raeren (Huis Zahlepohl). Tijdstip en andere
voorwaarden betreffende deze tentoonstelling
worden tegelegenertijd besproken.

8.

Bepalen van de prijswinnaars:
De 1e prijs wordt bepaald aan de hand van de
beoordelingen aan de deelnemers aan de keramiekmarkt.
De 2de en 3de prijs worden door een jury vastgesteld. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Pottenbakkerijmuseum of
van deze aangeduide verenigingsleden. De jury
zal bij haar keus naast de uitslagen van de wedstrijd en de daar geldende criteria ook faktoren
als de samenhang binnen een op te bouwen
collectie moderne keramiek als richtlijnen gebruiken.

9.

Tegen de beslissingen van de mededingers en
van de jury is geen verzet mogelijk.

10. De uitslagen van de mededinging worden in de
regionale pers en tevens in de daartoe behorende vakpers bekend gemaakt.

Uitnodiging voor deelname

27DE EUREGIOKERAMIEKMARKT
10 en 11 september 2022
aan de burcht Raeren
ORGANISATOR:
Töpfereimuseum Raeren VoG
Burgstraße 103
B-4730 RAEREN (België)
Tel.: +32-(0)87-850903
info@toepfereimuseum.org
www.toepfereimuseum.org

Geachte keramist(e),
sinds enige jaren legt ons museum zich, naast het
historische Rijnse Steengoed, ook toe op moderne
keramiek. Net als in de voorgaande jaren zullen wij
daarom ook in 2022 bij de burcht Raeren de

27DE EUREGIOKERAMIEKMARKT
organiseren en tevens de
uitreiking van de

EUREGIO-Keramiekprijs 2022
Het concept van deze markt dat op kwaliteit in
plaats van kwantiteit mikt, is succesvol en wordt
dan ook in de toekomst gecontinueerd.
Naast een doeltreffende publiciteitscampagne
zijn zeker de aangename sfeer, het beperken
tot 70 deelnemers alsook een strenge selectie
op kwaliteit de belangrijkste voordelen van deze
markt.
De laatste jaaren was dit de aanleiding voor een
groot toeloop van publiek, die we ook in 2022 verwachten.
Dit schrijven is een uitnodiging om aan deze
markt deel te nemen. Nadere inlichtingen en de
deelnemingsvoorwaarden vindt U hiernaast en
bij de bijgevoegde deelnemingsaanvraag.
Uw aanvraag moet

uiterlijk op 1 MAART 2022
binnen zijn. In de loop van april 2022 ontvangt U
de mededeling of uw deelnemingsaanvraag in aanmerking komt.
In de hoop op uw belangstelling verblijven wij
met vriendelijke groeten.
Töpfereimuseum Raeren
Ralph MENNICKEN, Directeur
Barbara Bong, Adjunct-Directeur

BEKNOPTE INFORMATIE:
DATUM:		
		

zaterdag, 10 september 2022 en
zondag, 11 september 2022

UREN:		

telkens van 10.00 tot 18.00 uur

AANVRAAG:

uiterlijk 1 maart 2022

PLAATS:		
		
		

binnenplaats en inrit van de burcht parkeerplaats tegenover de burcht Burgstraße 103 - B-4730 RAEREN

TOEGANG:
		
		

autosnelweg E40 (Luik-Keulen), uitrit
n° 39 (Eynatten), van daar wegwijzers MUSEUM volgen

VERDERE INFORMATIE:
•

De markt is uitsluitend voorbehouden aan keramisten die hoogwaardige, unieke stukken en kleine series vervaardigen. Kwaliteit heeft voorrang
op kwantiteit.

•

Het aantal is beperkt tot 70 deelnemers. Deze
betalen een standgeld van slechts 25 EURO per
strekkende meter frontlijn. Het geld wordt door
het museum voornamelijk voor de aankoop van
keramiek aangewend (zie EUREGIO-Keramiekwedstrijd).

•

Tegelijkertijd met de markt wordt de EUREGIOKERAMIEKPRIJS 2022 toegekend. De deelnemers
bepalen zelf, via een puntensysteem, wie naar hun
mening de beste is. De tweede en derde prijs wordt
door een jury bepaald. Van de winnaars wordt telkens een of meer stukken ter waarde van het behaalde prijsgeld aangekocht voor de verzameling van
het museum (zie EUREGIO-Keramiekwedstrijd).

•

Het Pottenbakkerijmuseum Raeren ligt centraal
in het Maas-Rijn Euregiogebied, slechts enkele
kilometers van Aken verwijderd. Ook vanuit Luik,
Maastricht, Keulen, Dusseldorf of het hele Ruhrgebied is het vlug en gemakkelijk over de E40 te
bereiken. Meer dan 10.000 bezoekers per jaar en
telkens rond 5.000 bezoekers aan de keramiekmarkt in de laatste jaren zijn de bewijs.

•

De entourage van een waterburcht uit het 14de
eeuw is ideaal voor een dergelijke markt.

•

Er is voor gekozen de markt te laten samenvallen
met het Belgische nationale “WEEKEND VAN OPEN
MONUMENTEN”, dat op 10 en 11 september 2022
wordt gehouden, en waarvoor een brede reclamecampagne op touw gezet wordt.

•

Tot de reclamecampagne behoort ook een speciale editie (10.000 exemplaren) zoals ook flyers
(20.000 exemplaren), die o.a. in samenwerking
met de toeristenorganisaties opgesteld en verspreid worden.

STANDGELD:
25 EURO per strekkende meter
		
frontlijn - een deel van de standgel		
den worden in de prijsgelden van
		de EUREGIO-Keramiekwedstrijd
		geinvesteerd.
STANDGROOTTE:
		
		
		

min. 2 m frontlijn en 3 m diepte per
stand. Geen verhuur van
gebruiksklare stands mogelijk iedereen kan naar eigen inzicht.

OPBOUW:

telkens vanaf 06.00 uur

CONSUMPTIES: drank en kleine gerechten zijn op
		
de markt verkrijgbaar. Zaterdags		
avond wordt een gezamenlijk avond		
maal voor alle deelnemers
		georganiseerd.
HUISVESTING:

op aanvraag (tentplaatsen aanwezig)

REKLAME:
		
		
		
		

speciaal tijdschrift in 10.000, flyers
in 20.000 exemplaren - reklame in
vaktijdschriften - reklame in grote
dagbladen van het Ruhrgebied posters en radio-uitzendingen

GEBIED:		
EUREGIO Maas-Rhein, groot
		
omgeving Brussel - Luik - Maastricht
		
- Aken - Keulen - Düsseldorf –
		Ruhrgebied

DEELNEMINGSAANVRAAG
Ondergetekende solliciteert hiermee voor de
deelname aan de 27de EUREGIO-Keramiekmarkt
aan de burcht Raeren, op 10 en 11 september
2022.
NAAM:*
______________________________________
VOORNAAM:*
______________________________________
WERKPLAATS:*
______________________________________
STRAAT:*
______________________________________
POSTCODE/PLAATS:*
______________________________________
TELEFOON:*
______________________________________
E-MAIL:
______________________________________
* a.u.b. in drukletters invullen
Gewenste standafmeting:

____ m front

Mogelijkheid, gedurende de markt een bijzondere techniek te vertonen? JA - NEEN*
Indien ja, welke? ________________________
______________________________________
Datum: _______________________________
Handtekening: _________________________

AANDACHTIG LEZEN
EN IN ACHT NEMEN, A.U.B.

AARD VAN DE GEPRODUCEERDE KERAMIEK:
gebruikskeramiek
traditionele boerenkeramiek
bouwkeramiek
tegelkachels
tuinkeramiek
unieke kunstzinnige stukken
plastieken
vaatwerk
andere:__________________________











BRANDMETHODE:
aardewerk/steengoed
faience
steenwerk
zoutgeglazuurd steengoed
leemgeglazuurd steengoed
houtgebrand steengoed
porselein
raku
andere:__________________________











Om ons in de gelegenheid te stellen,
voorafgaand aan de markt, een brede
informatieve reclame te voeren, vragen
wij U, aan deze deelnemingsaanvraag
het volgende toe te voegen:




foto’s van stukken (voor publicatie
vrijgegeven)
een foto van uzelf
een uitgebreid c.v. met een lijst
van onderscheidingen, tentoonstellingen, stukken in musea.
KIJK OOK DE ACHTERZIJDE A.U.B. !!!

Ondergetekende verplicht zich, de deelnemingsaanvraag zo nauwkeurig als mogelijk in te vullen en de volgende dokumenten bij te voegen:





foto’s van stukken (voor publicatie vrijgegeven)
een foto van zichzelf
een uitgebreide c.v. met lijst van onderscheidingen, tentoonstellingen, stukken in musea.

Hij (zij) verklaart door zijn handtekening van volgende
bepalingen kennis genomen te hebben en daarmee accoord te gaan:
•

Iedere exposant vervoert en stelt zijn stukken ten
toon op eigen risiko. De organisator neemt geen
verantwoordelijkheid voor personele of materiële
schade, ook niet gedurende de openingstijden.

•

Iedere exposant verplicht zich, een front van minimaal 2 m lengte (max. 3 m diepte) in te nemen en
deze opervlakte zelf in te richten.

•

Voor de deelname dient een standgeld van 25 EURO
per strekkende meter front te worden betaald. Dit bedrag dient binnen een maand na de deelnemingsbevestiging, en UITERLIJK OP 31 MEI 2022, te worden gestort op het rekening van het Pottenbakkerijmuseum
Raeren IBAN: BE 17 7311 1725 8221, BIC: KREDBEBB.
Alle bankkosten zijn ten laste van de deelnemer.

•

Bij niet-deelneming wordt het standgeld niet
terugbetaald. De bevestiging van de deelname wordt pas definitief, als de betaling van het
standgeld geregistreerd is.

•

Iedere exposant verplicht zich zijn stand elke marktdag om 10.00 uur opgebouwd en ingericht te hebben.

•

De organisator geeft geen enkele garantie voor
omzet of verkoopcijfers, noch voor het aantal bezoekers.

•

De organisator zorgt voor voldoende reclame volgens bijgevoegde algemene informatie.

Tengenvolge van intensieve controles door
de belgische ministeries van financiële, sociale en economische zaken, willen wij onze
deelnemers vragen, er op te letten dat zij
handelen in overeenstemming met de desbetreffende belgische en internationale wetgeving.
Dit betekent dat ieder deelnemer aan onze
markt moet kunnen bewijzen, dat hij accoord gaat met:
• de BTW-wetgeving,
• de algemene fiscale wetgeving,
• de sociale verplichtingen,
• de deelname aan markten.
De organisator neemt hierin geen verplichting op zich en vraagt ieder exposant,
met de deelnemingsaanvraag het volgende te ondertekenen:

Tengenvolge van problemen met de betaling
van het standgeld in de laatste jaren, wijzen wij
er nog een keer op dat alle bankkosten ten laste
van de deelnemer zijn.
Wij wijzen ook er ook op dat de bevesting van
deelname pas definitief is wanneer wij de betaling van het standgeld geregistreerd hebben.
Tengenvolge van de talrijke afzeggingen
van de laatste jaren behouden wij ons het
recht voor, in geval van niet-betaling vóór
de bepaalde dag, U door een andere ceramist op de wachtlijst te vervangen.
Afspraken over andere regelingen zijn alleen
vooraf mogelijk.

OPGELET!
Ondergetekende, _______________________
bevestigt hiermee dat hij/zij instemt met
alle verplichtingen, die uit de belgische en
de internationale wetgevingen betreffende
de economische, sociale en financiële wetten (belastingen) voortkomen, en dat hij/zij
op verzoek ook proefstukken aan de verantwoordelijke van de belgische ministeries kan
overleggen.
Datum: _______________________________
Handtekening: _________________________

BIJ NIET-DEELNEMING
WORDT HET STANDGELD
IN IEDER GEVAL NIET
TERUGBETAALD.
Wij bevelen U aan,
het standgeld te betalen
in EURO op de rekening
van ons conto.
IBAN: BE 17 7311 1725 8221
BIC: KREDBEBB
met de vermelding
KERAMIEKMARKT 2022

27DE EUREGIOKERAMIEKMARKT
10 en 11 september 2022
aan de burcht Raeren

