
Reglement Prijs Piet Staut 2019 Klein Sculptuur  
 
 
 
 
1. Door de Koninklijke Piet Stautkring te Beveren-Waas wordt i.s.m. het Gemeentebestuur van Beveren een 
tweejaarlijkse wedstrijd georganiseerd. In 2019 is de discipline: klein sculptuur in diverse materialen. 
 
2. De laureaat van de Grote Prijs Piet Staut ontvangt € 4000.  
Hiervoor wordt een bedrag van € 2000 ter beschikking gesteld door de KPSK en € 2000 door de Gemeente 
Beveren. Het bekroonde werk dient dan wel te worden afgestaan en wordt eigendom van de gemeente. De 
tweede prijs, Prijs Arte Falco bedraagt € 500. De KPSK-prijs van € 250 wordt uitgereikt aan het best 
geklasseerde lid van de Kring. Verder worden 5 eervolle vermeldingen toegekend en een selectie uit de werken 
zal tentoongesteld worden in Kasteel Cortewalle, Beveren-Waas van 28-29 september en 5-6 oktober 2019. 
Bezoekers aan de tentoonstelling kiezen uit de selectie een Publieksprijs van € 100. 
 
3. Iedere deelnemer mag 1 tot 2 werken indienen. 
 
4. De afmetingen moeten binnen 1m x 1m x 1m blijven. 
 
5. De met een geldprijs uit andere wedstrijden bekroonde werken komen niet in aanmerking. Winnaars van 
geldprijzen uit wedstrijden Prijs Piet Staut worden gedurende 5 jaar uitgesloten van deelname. 
 
6. Tijdens de voorziene periode tussen inlevering en ophaling zullen de werken tegen diefstal en schade 
verzekerd worden door de KPSK voor max. € 1000 per werk met een franchise van € 75 ten laste van de 
kunstenaar. 
 
7. De jury wordt door de KPSK aangesteld en bestaat uit een voorzitter en 3 professionele kunstenaars (geen 
leden van de vereniging). Samenstelling, noch beslissingen van de jury kunnen door de deelnemers betwist 
worden. 
 
8. Tot 6 september 2019 kan U inschrijven door € 21 te storten op IBAN rek.nr.: BE14 4153 0021 2183 - BIC-
code KREDBEBBXXX van de KPSK, Beveren, met vermelding “Prijs Piet Staut“ en de naam van de deelnemer.  
Bovendien dient u zich schriftelijk te melden bij: secretariaat KPSK, Lindenlaan 102, 9120 Beveren of via e-mail 
bij info@KPSK.be.  De inschrijving is definitief na betaling. 
 
9. Naam, adres, telefoonnummer, titel, en verzekeringswaarde moeten in een gesloten omslag op de onderkant 
van elk werk bevestigd worden. De naam van de kunstenaar mag niet zichtbaar zijn op het werk. 
 
10. Deelnemers leveren hun werk in dinsdag 24 september 2019 tussen 15 en 20 uur in de bovenzaal (Anton 
Triestzaal) van Kasteel Cortewalle, gelegen langs de N70 in het centrum van Beveren-Waas. Toegang en 
parkeermogelijkheid via Essendreef. 
 
11. De prijsuitreiking zal eveneens in bovengenoemde zaal plaatsvinden op zaterdag 28 september 2019 om 
16u. Daarna volgt een receptie. Alle deelnemers, met partner, zijn hiermee uitgenodigd. Wie niet naar de 
prijsuitreiking kan komen, wordt verzocht zich te laten vertegenwoordigen. 
 
12. De niet-geselecteerde werken voor de tentoonstelling kunnen na de proclamatie meegenomen worden, vanaf 
17u30. 
 
13. De geselecteerde werken kunnen worden afgehaald op zondag 6 oktober tussen 17 en 18 uur of op 
maandag 7 oktober tussen 11 en 12 uur. Niet afgehaalde werken worden na een maand eigendom van de KPSK. 
 
14. Aan de laureaten wordt het volgend jaar (2020 – twee weekends eind oktober) de kans geboden om tijdens 
het Laureatensalon tentoon te stellen met eigen werk in hetzelfde kasteel Cortewalle te Beveren. 
 
 
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op het secretariaat van de KPSK Lindenlaan 102, 9120 
Beveren (03/755.38.83) of info@KPSK.be of op de website http://www.kpsk.be.  
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