Tekenwedstrijd Servais
Een organisatie van de Halse kunstkringen
in samenwerking met de vzw Servais
Reglement

Leeftijdsgroep :
- 1ste en 2de leerjaar lager onderwijs

- 5de en 6de leerjaar lager onderwijs

- 3de en 4de leerjaar lager onderwijs

- 1ste en 2de jaar secundair onderwijs

Per categorie worden drie prijzen toegekend.

Onderwerp :

Servais en zijn tijd :
- Servais zelf

- tijdperk van de romantische muziek

- zijn familie

- zijn huis en omgeving

- zijn muziek

- zijn reizen

- de cello, de viool, de klarinet

- Servais en de tsaar van Rusland

Inspiratie opdoen kan via www.servais-vzw.org, www.servais2007.be en www.jeugd.servais2007.be.

Materialen : vrij te kiezen
Formaat : A3 (tweedimensionaal)
Identificatie :

Omslag vastkleven op de achterkant van het werkje, onderaan links. De omslag mag de rand van de tekening niet
overschrijden.
In de omslag volgende gegevens insluiten : naam, adres, geboortedatum, school en leerjaar of graad.
Op de omslag : alleen geboortedatum en leerjaar (geen naam)

Inlevering van het werk :

van 1 maart tot uiterlijk 17 april 2007.
De tekeningen kunnen per leerjaar samen in een grote map gedeponeerd worden in de verzameldoos in het
- VVV-kantoor - Grote Markt 1 (Historisch Stadhuis), 1500 Halle
- Nieuw Stadhuis (ingang) - Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle
Ze kunnen ook opgestuurd worden naar : VVV-kantoor Halle, Tekenwedstrijd Servais, Grote Markt 1, 1500 Halle.
De inzendingen mogen niet geplooid zijn !
Elke inzending die niet overeenstemt met de opgelegde vereisten wordt niet in aanmerking genomen.

Praktisch :

De jury zal op woensdag 25 april 2007 de winnaars aanwijzen.
De laureaten worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking op zaterdag 5 mei 2007 om 17 uur in de Oude Post. Daar
worden de winnende werken tentoongesteld van 5 mei tot 6 juni 2007.
Alle werken blijven ter beschikking van de vzw Servais tot eind november 2007 en kunnen tentoongesteld worden
door Halse kunstverenigingen op verscheidene locaties.
Ze zijn af te halen vóór 15 december 2007 in het Stadhuis (Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle).
Contact : Jenne Lucas, telefoon 02 356 00 02, e-mail denayer-lucas@telenet.be

V.U. : vzw Servais, Beertsestraat 45, 1500 Halle

