UDSKRIVNING 11. MELDORFER CULTURPREIS 2020
Kære kunstnere,
den Meldorfer Culurpreis går tilbage til året 1990. Anledning var byens 725-årige jubilæum. Målet er,
at fremme den bildende Kunst i Slesvig-Holsten og Jylland så vel som at styrke naboens følelse af
samhørighed. Det kommende år 2020 udskriver vi den populære pris den 11. gang.
Den kommende Culturpris er under mottoet „AUFGEGABELT“;
dansk ≈ „AT SAMLE OP/ OPTAGET“.
Alle former for kunstværker ses i en foreløbig runde. De nominerede værker bedømmes af en ekspert
jury og vinderen er tildelt med en præmie på 2.500 Euro. Ligeledes er der igen en publikumspris, der
er udstyret med 1.250 Euro.
Inden for rammerne af Culturprisen vil der være en udstilling i Dithmarscher Landesmuseum i
Meldorf fra den 16. august 2020 – 14. november 2020. Vi vil gerne invitere de nominerede til at
præsentere værket på udstillingen.
Yderligere oplysninger findes i vedlagte betingelser for deltagelse og på vores internetside
www.meldorfer-culturpreis.de.
For deltagelse bedes du at udfylde registreringsformularen og sende den med et billede af værket/
værkerne til følgende adresse:
Stadt Meldorf, Vorzimmer Bürgermeisterin, Zingelstraße 2 , D-25704 Meldorf,
stikord: 11. MELDORFER CULTURPREIS
Fristen for indsendelse er den 12. 06. 2020. Du er velkommen til at annoncere i dine kunstneriske
kredse for Meldorfer Culturpreis. Alle dokumenter er tilgængelige for download på vores
internetside.
Mit freundlichen Grüßen

Heike Ehlers
Arbeitskreisvorsitzende

Anke Cornelius-Heide
Bürgermeisterin

Forsikringsdækning på værkerne begynder med transporten til tyske og danske kunstnere til acceptpunktet i
Dithmarscher Landesmuseum og slutter på dagen for prisen på 14.11.2020.
Förderverein Meldorfer Culturpreis e.V., 1. Vorsitzender Reinhard Pissowotzki, Claus-Harms-Str. 20, 25704 Meldorf

DELTAGEBETINGELSER FOR DEN 11. MELDORFER CULTURPREISES
Themaet: „AUFGEGABELT“; dansk ≈ „AT SAMLE OP/ OPTAGET“
Byen Meldorf har udgivet Meldorfer Culturpreis siden 1990. Prisvinneren, som er blevet bestemt af
en specialjury, modtager en præmie på 2.500 euro og i samråd med det Dithmarscher
Landesmuseum har han mulighed for at lave en soloudstilling. Derudover vil der blive tildelt en
præmie på 1.250 euro.
1. Deltage kann kunstnere som har deres bopæl i Jylland eller Slesvig-Holsten.
1.

Tilladt er værker som er skabt siden 2017. Alle teknikker er tilladt, bortset fra reproducerbare
værker uden begrænsning (fx brugsgrafik).

2. Hængende udstillinger med en bredde på mere end 200 cm, målt uden rammer, kan ikke

accepteres pågrund af pladsforhold.
3. Hver kunstner kan max. tilmelde tre værker.
4. Registreringer skal indsendes senest indtil den 29. Mai 2020 til følgende address

Stadt Meldorf, Vorzimmer Bürgermeisterin, Zingelstraße 2 , D-25704 Meldorf,
stikord: 11. MELDORFER CULTURPREIS
5.

Registreringen består af det udfyldte registreringsskema og et billede af arbejdet (Foto max.
DIN A 4 eller JPG-file min. 1 MB). Retur kan kun foretages, hvis registreringen ledsages af en
tilstrækkelig stemplet returkuvert.

6. De værker, som blev udvalgt af juryen, skal leveres indtil fredag, 07. 08. 2020 eller lørdag, 08.
08. 2020 fra kl. 11:00 til 15:00 i Dithmarscher Landesmuseum, Bütjestr. 2, 25704 Meldorf.
7. Skulpturer und plastikerne kan opstilles udendørs (lukket gård). I udstillingslokalet må

udstillingerne ikke overstige en størrelse på 50 x 50 x 100 cm (Længde, bredde, højde). Sokkel
skal medtages!
8. Følgende oplysninger er nødvendige for udformningen af hæftet (Begleitheft): En kort biografi

af kunstneren, liste over kun juryudstillinger. Foto (som JPG-file) og navn af værket, afmåling
(hvis nødvendigt note ovenfor, herunder), teknik, oprettelesesdato og en kort beskrivelse, der
har ført til skabelsen af værket, hvad det betyder og hvordan det passer til det givne tema.
9. Værkerne skal afhentes på dagen for prisuddelingen i museet, lørdag, 14.11.2020 i tiden fra kl.
11:00 til kl. 14:30. En udlevering af værkerne på bekostning af byen Meldorf eller Förderverein
Meldorfer Culturpreis e.V. kan ikke finde sted. Undtagelser er ikke mulig. Ikke-indsamlede
værker går i ejendommen af Fördervereins Meldorfer Culturpreis e.V..
10. Hæfterne (Begleithefte) udstedes til kostpris. Ved at underskrive under registreringsskemaet vil
vilkårene for deltagelse blive anerkendt.

Förderverein Meldorfer Culturpreis e.V., 1. Vorsitzender Reinhard Pissowotzki, Claus-Harms-Str. 20, 25704 Meldorf

