WEDSTRIJDREGLEMENT FOEDERER TALENT AWARD 2017
WEDSTRIJD VOOR KUNST, DESIGN EN TECHNOLOGIE.
Algemeen
Stichting Foederer Talentenfonds nodigt studenten van kunst- en designopleidingen, kunstenaars en
ontwerpers uit om deel te nemen aan de wedstrijd “Foederer Talent Award 2017”. De organisatie is op
zoek naar up-coming talent op het gebied van kunst, design en technologie. Door deel te nemen aan de
Foederer Talent Award verklaren deelnemers op de hoogte te zijn van dit wedstrijdreglement en daarmee
akkoord te gaan.

Artikel 1.
BEGRIPPEN
1. Organisatie: Stichting Foederer Talentenfonds, Philips Lighting, Holland Art Group
2. Inschrijving: bevestiging aan organisatie van deelname aan de wedstrijd.
3. Deelnemer(s): personen die na inschrijving een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen tot
deelname aan de wedstrijd Foederer Talent Award 2017.
4. Genomineerden: personen die na inschrijving geselecteerd zijn om met het thema aan de slag te
gaan en te komen tot een presentatie/pitch van hun concept. Hiermee maken deelnemers kans op
de titel Foederer Talent Award 2017. De winnaar gaat zijn of haar concept in afstemming met
Philips Lighting uitvoeren tot een project op de hoofdroute van GLOW Eindhoven 2017. Daarnaast
krijgt de winnaar in het opvolgend jaar de mogelijkheid om werk gedurende een nader overeen te
stemmen periode te tonen in een toonaangevend museum.

Artikel 2.
DEELNAME
1. Je kunt aan de wedstrijd deelnemen indien je autonoom of afgestudeerd en praktiserend
kunstenaar/ontwerper bent of indien je als student(e) bent ingeschreven aan een instelling voor
kunst- design- of technologisch onderwijs.
2. Je dient achttien jaar of ouder te zijn op het moment dat je je voor de wedstrijd inschrijft.
3. Je kunt individueel aan de wedstrijd deelnemen of in teamverband, op voorwaarde dat elk teamlid
aan alle bovenvermelde criteria voldoet. In dit geval moet je iemand aanwijzen die als
vertegenwoordiger van het team optreedt.
4. Wanneer je je in teamverband inschrijft, geldt dit als 1 inschrijving. Eventuele nominaties en te winnen
prijzen gelden dan ook per inschrijving en niet per teamlid

Artikel 3.
WEDSTRIJDTALEN
1. Het wedstrijddossier is in het Nederlands opgesteld.
2. Correspondentie vanuit de organisatie, richting deelnemers en naar buiten, geschiedt in het
Nederlands.
3. De kandidaten kunnen hun inschrijving, kandidatuur, portfolio in het Nederlands dan wel in het
Engels indienen.

Artikel 4.
INSCHRIJVING (VOORRONDE)
1. Je schrijft je voor de wedstrijd in door je persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres), alsmede je (digitale) portfolio, motivatie en
persoonlijke doelen/ambitie (en eventueel website) te sturen naar:
talentenfonds@crowefoederer.nl. Of door de, zoals hiervoor omschreven, gegevens te sturen
naar: Holland Art Group o.v.v. Foederer Talent Award 2017 Postbus 519, 5600 AM EINDHOVEN.
2. Inschrijven is mogelijk tot en met 27 april 2017.
3. Indien je e-mailadres duidelijk en correct is aangegeven, krijg je van ons bericht wanneer je
inzending bij ons in goede orde is ontvangen. Ontvang je binnen 3 werkdagen geen bericht van
ontvangst neem dan contact op met de organisatie op het volgende telefoonnummer: +31 (0)40
2433322.
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Wedstrijdverloop: uit alle inzendingen worden maximaal 10 deelnemers geselecteerd die gaan
werken met het thema. Begin mei ontvangen de geselecteerde personen een bericht van
deelname. Deze 10 deelnemers gaan tot medio juni met het thema aan de slag. Hiervoor
ontvangen zij een opdrachtomschrijving, waarin aangegeven wordt waar het te maken werk aan
dient te voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afmetingen, gewicht, materiaalgebruik, etc..
Voor deze wedstrijd wordt slechts één concept per kandidaat (of team van kandidaten)
aanvaard/geselecteerd.
Over de selectie van de 10 genomineerden en de uiteindelijke winnaar zal niet worden
gecorrespondeerd, behalve met de geselecteerden zelf.
Niet genomineerden ontvangen een bevestiging van GEEN deelname.
Door inschrijving bevestig je dat je het wedstrijdreglement hebt gelezen, begrepen en ermee
akkoord gaat.
De organisatie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden en op ieder moment voor
de volledige duur van het project, inschrijvingen ongedaan te maken en hiermee deelnemer(s) uit
te sluiten van de wedstrijd. Indien de organisatie tot dit besluit komt, kan hier niet over worden
gecorrespondeerd.

Artikel 5.
ALGEMENE ELEMENTEN VAN HET INSCHRIJVINGSDOSSIER
1. Documenten die ter beschikking aan de kandidaten worden gesteld:
 dit wedstrijdreglement.
2. Documenten die door de kandidaten bij inschrijving moeten worden verstrekt:
 een motivatie/persoonlijke doelen/ambitie voor deelname op A4 formaat, in Microsoft
Word of PDF formaat, maximaal 500 woorden;
 een portfolio naar eigen inzicht; inclusief een korte algemene uitleg van je werk,
uitgewerkt in Microsoft Word;
 Curriculum Vitae.
3. Er zijn geen beperkingen wat betreft het gebruik van grafische en niet-grafische technieken voor
de presentatie en uitwerking van de inschrijving.

Artikel 6.
DE WEDSTRIJD
1. Maximaal 10 geselecteerde/genomineerde deelnemers gaan vanaf medio mei 2017 aan de slag
met het thema ‘Light & connectivity’.
2. Zij zijn vrij dit thema naar eigen inzicht conceptueel vorm te geven, mits voldaan wordt aan de
eerder genoemde criteria en mits voldaan wordt aan de opdrachtomschrijving.
3. Het ingediende concept dient zowel uitvoerbaar als betaalbaar te zijn binnen de in de
opdrachtomschrijving gestelde normen.
4. Alle kosten die een deelnemer maakt om te komen tot zijn of haar concept met bijbehorende
presentatie, komen voor rekening van de deelnemer. Alsmede de kosten voor inzending en
reiskosten.
5. Van elke genomineerde zal maximaal één concept opgenomen worden in het programma van
presentaties op een nader te bepalen datum en locatie in juni 2017.
6. Er wordt voor de uitvoering van het winnend concept een realisatiebudget van € 25.000,- (all-in)
door Philips Lighting beschikbaar gesteld.

Artikel 7.
BEOORDELINGSCRITERIA & JURERING
1. De voorselectie van de maximaal tien genomineerden uit alle inschrijvingen geschiedt door de
organisatie en speciaal hiervoor uitgenodigde vakmensen.
2. Deze selectie van maximaal tien genomineerden wordt gedaan op basis van kwaliteit van het
portfolio en de meegestuurde motivatie.
3. De presentatie / pitches door de genomineerden worden beoordeeld door een vakjury
samengesteld uit professionals uit de kunst- en technologiewereld .
4. De leden van de jury beoordelen het concept en de pitch van de genomineerden en kiezen
vervolgens de beste kandidaat aan de hand van volgende criteria:
 Concept
 Originaliteit
 uitvoerbaarheid / haalbaarheid
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 duurzaamheid
 presentatie
 financiële onderbouwing
 algehele indruk
Behalve de winnaar, zal nog een aanvullende selectie worden opgesteld om de vereiste
aanpassingen te kunnen maken mocht de winnaar niet aan de criteria van de wedstrijd zou
voldoen. In dat geval wordt de winnaar automatisch van voortgang uitgesloten. Deze voorselectie
zal niet openbaar bekend gemaakt worden.
De organisatie behoudt zich het recht voor om dit wedstrijdreglement tussentijds te wijzigen indien
zij dit noodzakelijk acht.
De organisatie behoudt zich het recht voor om, zonder toelichting, de wedstrijd te annuleren of
elke inzending te verwerpen die niet beantwoordt aan de wedstrijdvoorwaarden.
Over beslissingen van de jury kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd.

Artikel 8.
PRIJZEN
1. Het winnende concept zal in samenwerking met Philips Lighting en GLOW Eindhoven worden
uitgewerkt en geproduceerd tot een volwaardig project op de hoofdroute van GLOW Eindhoven
2017. Tevens mag de winnaar in het opvolgende jaar werk exposeren in een toonaangevend
museum.

Artikel 9.
VOORLOPIGE PLANNNIG
1. Bekendmaking van de wedstrijd en publicatie van het wedstrijdreglement: maart 2017
2. Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen kandidaten: 27 april 2017
3. Uiterste datum voor ontvangst van de portfolio: 27 april 2017
4. Bekendmaking maximaal tien genomineerden: medio mei 2017
5. Presentatie pitches door maximaal tien genomineerden: juni 2017
6. Bekendmaking winnaar Foederer Talent Award: juni 2017

Artikel 10.
INTELLECTUEEL EIGENDOM EN BEELDRECHT
1. Alle inschrijvingen en deelnemende concepten blijven intellectueel eigendom van de
kunstenaar/designer.
2. Deelnemers verklaren naar eer en geweten dat het ingediende werk het resultaat is van hun
persoonlijke creativiteit en arbeid, en dat voor zover zij hebben kunnen nagaan de auteursrechten
van derden niet zijn geschonden.
3. Door een concept in te dienen aanvaarden deelnemers dat hun concept, kunstwerk, of
afbeeldingen hiervan, in allerlei vormen kunnen worden gepubliceerd door de organisatie, zonder
enige aanvullende vergoeding hiervoor.
4. Deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar werk tijdens de volledige duur van de wedstrijd niet voor
andere doeleinden dan deze wedstrijd gebruikt mag worden.
5. Het winnend concept wordt in afstemming met Philips Lighting gerealiseerd voor het Lichtfestival
GLOW.
6. De winnend ontwerper heeft het recht om zijn of haar naam hieraan te verbinden en te gebruiken
in zijn of haar professionele carrière.
7. De organisatie heeft het recht om het winnend concept of object te gebruiken voor promotionele
en public relations, zonder verdere compensatie.
8. Behalve het aan de organisatie toegestane gebruiksrecht en het in artikel 10.3 genoemde
beeldrecht behoudt deelnemer zelf alle auteursrechten.
9. Voor de uitvoering van het winnend concept zal een aparte overeenkomst worden opgesteld,
waarin auteursrechten, eigendomsrecht en beeldrecht duidelijk worden opgesteld. En waarin
verder afspraken worden opgenomen die van belang zijn voor de uitvoering van het concept en
bijbehorende expositie tijdens GLOW. De organisatie als de deelnemer dienen hiervan op de
hoogte te zijn en dienen dit ter akkoord te tekenen alvorens met de productie van start te gaan.
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Artikel 11.
PERSOONSGEGEVENS
1. Door inschrijving gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens (waaronder
maar niet uitsluitend: voornaam, achternaam, leeftijd, woonplaats, opleiding, website etc.) gebruikt
kunnen worden, zonder notificatie of verdere compensatie, voor promotionele en commerciële
doeleinden, public relations en/of andere doeleinden, in alle media, wereldwijd. Indien de
deelnemer hiermee niet akkoord is, kan hij of zij niet deelnemen aan de Foederer Talent Award
wedstrijd.
2. De persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor diverse communicatie ten behoeve van
Stichting Foederer Talentenfonds en de daarbij horende Foederer Talent Award wedstrijd.
3. De profielpagina van de geselecteerde deelnemers zal publiekelijk inzichtelijk zijn op de website
van Stichting Foederer Talentenfonds tot nader order.

Artikel 13.
AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige
schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij
deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke
schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie
voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie
tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de
organisatie ter zake van die schade uitkeert.
3. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen
alsmede schade en/of andere calamiteiten vóór, tijdens of na de wedstrijd.
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat de aard, het tijdstip en het verloop van deze wedstrijd
bijzondere omstandigheden met zich mee kan brengen (door bijvoorbeeld aard van pitch en
expositie ruimte, hoeveelheid bezoekend publiek etc.). en dienen hier zelf op bedacht te zijn met
ontwerp en presentatie.
5. De organisatie zal alles bij machte doen om het risico tot schade tot een minimum te beperken.
6. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten
lijden of toe richten als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met
betrekking tot de gehele duur van de wedstrijd en expositie.
7. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor
bedoelde schade en tegen eventueel eigen geleden schade die buiten hun zelf om is ontstaan.

ARTIKEL 14.
SLOTBEPALINGEN
1. Door een inzending in te dienen, aanvaarden deelnemers dat deze in allerlei vormen door de
organisatie kan worden gepubliceerd en toegepast zonder bijkomende vergoeding.
2. Op dit wedstrijdreglement is Nederlands recht van toepassing. Organisatie en deelnemer(s) zullen
met elkaar in overleg treden om geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met enige
bepalingen uit dit reglement, in der minne en door goed overleg op te lossen. Geschillen die
betrekkingen hebben op dit reglement en die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Eindhoven, maart 2017
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