
 Tentoonstellingsreglement Bib Bornem - Kunst in de bib  
 

In mei 2019 startte de bib met het ‘kunst in de bib’-project. Kunstenaars die een 

band met de regio hebben stellen er enkele werken tentoon, telkens voor een 5-

tal weken. Kunstenaars die graag in de bib willen exposeren, kunnen contact 

opnemen met de bibliotheek. 

 

1. Belangstellende (amateur)kunstenaars die een band met de regio hebben kunnen zich 

kandidaat stellen voor een tentoonstelling in de bibliotheek van Bornem.  

De organiserende kunstenaar krijgt tentoonstellingsruimte en materialen ter beschikking. Het 

opstellen en afbreken van de tentoonstelling en het vervoer van zijn werken gebeurt door de 

kunstenaar zelf. 

In geen geval mogen er in de muren nagels of andere bevestigingsmaterialen aangebracht worden.  

De werken die tentoongesteld worden mogen niet discriminerend of zedenkwetsend zijn. Bij twijfel 

wordt er afgetoetst bij de bibliotheek. 

 

2. De periode van tentoonstellen wordt in samenspraak met de bibliotheek vastgelegd. 

Een tentoonstelling duurt een 5-tal weken. Het moment van opbouw en afbraak wordt op voorhand 

samen vastgelegd, ook in samenspraak met de vorige en volgende kunstenaar. 

Het opbouwen en afbreken gebeurt tijdens de werkweek, bij voorkeur buiten de openingsuren van 

de bibliotheek.   

 

3. Tentoonstellen in de bib is gratis  

De muren van de bibliotheek worden gratis ter beschikking gesteld aan kunstenaars met een band 

met de regio. De bib betaalt kunstenaars niet om te komen exposeren. 

Wie zijn werk te koop wil aanbieden, kan dat laten vermelden in de online en gedrukte promo. De 

bib is enkel doorgeefluik van informatie en zal niet tussenkomen in de verkoop. 

 

4. De kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn werk 

De kunstenaar is niet verplicht om een verzekering af te sluiten, maar de bibliotheek kan op geen 

enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld bij beschadiging en/of diefstal van de kunstwerken.  

De organiserende kunstenaar bezorgt de bibliotheek een afschrift van de verzekeringspolis. In het 

geval er geen verzekering wordt afgesloten, wordt dat ook gemeld aan de bibliotheek.  

Bij www.kunstwerkt.be kan je een tijdelijke aan een voordeling tarief een verzekering afsluiten. 

 

 



5. De bib verzorgt promo voor de tentoonstelling 

Vanuit de bibliotheek wordt de promo voor de tentoonstelling getrokken. We volgen daarbij altijd de 

huisstijl van het project Kunst in de bib.  

Het minimum aan promo dat de kunstenaar mag verwachten is: 

• een online aankondiging met info op bornem.bibliotheek.be/kunst-in-de-bib  

• een foldertje om mee te nemen in de bib zelf  

• digitale aankondigingen op de schermen van Ter Dilft  

• indien beschikbaar in die periode: aankondiging in gemeentelijke print (bv magazines van 

Bornem en Ter Dilft) 

• optioneel: een bladwijzer als ruilvoordeel voor de Bornemse UiTPAS. Daarbij wordt een 

afbeelding van een werk gecropt tot het formaat van de bladwijzer, in samenspraak met de 

kunstenaar.  

Alle vermelde promo wordt vormgegeven door onze eigen vormgever.  

Daarnaast staat het de kunstenaar vrij om zelf nog promotie te maken. 

Bij het vastleggen van de periode, bezorgt de kunstenaar alle  nodige info over zijn tentoonstelling 

via bornem.bibliotheek.be/formulier/info_kunst_in_de_bib. Daarnaast bezorgt hij/zij via mail ook 

geschikte beelden om in de promo op te nemen. 

 

6. De bib biedt de mogelijkheid om een vernissage of finissage te organiseren 

De gemaakte kosten daarvoor zijn voor rekening van de kunstenaar.  

Wie drank en/of hapjes serveert, maakt daarvoor afspraken met het Cultuurcafé. Eigen drank en 

catering meebrengen is niet toegestaan. 

Zo een bijeenkomst kan na overleg ook buiten de openingsuren van de bib gebeuren. 

 

7. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 

• Ma-di-do-vr: - van 14 tot 20 uur * 

• Woe: van 13 tot 20 uur * 

• Za: van 9 tot 12 uur 

* In juli en augustus: op weekdagen van 14 tot 19 uur. 

 

Contactgegevens: 

Bib Bornem 

Sint-Amandsesteenweg 41-43 

2880 Bornem 

bibliotheek@bornem.be | bornem.bibliotheek.be  

 

mailto:bibliotheek@bornem.be

