
Elke illustrator mag aan de wedstrijd deelne-
men, ongeacht nationaliteit, taal of ervaring. Ook 
groepsdeelname is toegestaan. De ingezonden 
projecten dienen te voldoen aan de eisen die 
vermeld staan bij de technische gegevens (zie 
verder in dit reglement).

Uitgesloten van deelname zijn: juryleden, leden 
van de gemeenteraad van Hasselt, personeels-
leden van Clavis Uitgeverij alsmede bloed- en 
aanverwanten tot en met de tweede graad van 
juryleden. 

Het boek moet afgestemd zijn op een leeftijds-
groep tussen 2 en 7 jaar. Voor bekroning kan 
dus alleen een kinderboek in aanmerking ko-
men. 

Door hun deelname aan de wedstrijd verzekeren 
de illustratoren en/of auteurs dat het ingezonden 
werk volledig oorspronkelijk is en in geen enkele 
vorm openbaar gemaakt is. Tevens verzekeren 
zij dat zij over het volledige eigendomsrecht er-
van beschikken en dat zij het volledige recht op 
de eerste uitgave afstaan aan Clavis Uitgeverij 
gedurende één jaar.

De uitgeloofde prijs bedraagt 7.500 eur. De jury 
kan echter tot het besluit komen dat geen enkele 
inzending voldoende kwaliteiten heeft om voor 
bekroning in aanmerking te komen.

Het bekroonde werk zal uitgegeven worden 
door Clavis Uitgeverij, tegen de voorwaarden 
van het typecontract met de gebruikelijke hono-
raria in het vak. Ook werken waaraan de hoofd-
prijs niet werd toegekend, kunnen door de jury 
voor publicatie aan Clavis Uitgeverij worden 
aanbevolen. De titel wordt in overleg met de 
auteur bepaald.

De mededingende werken zorgvuldig verpakt 
en aangetekend verzenden of afgeven tegen 
ontvangstbewijs op volgend adres:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tekst moet in de oorspronkelijke taal worden 
opgestuurd. Indien de oorspronkelijke taal niet 
het Nederlands, Frans, Engels of Duits is, dient 
er een vertaling in één van deze vier talen te zijn 
bijgevoegd. Deze getypte tekst dient in drievoud 
te worden toegevoegd. 
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Op bovenvermeld adres kan ook het reglement 
worden aangevraagd. Het reglement is ook te 
vinden op www.keycolours.com. 
De inzendingstermijn loopt af op 16 juli 2018 
(postdatum geldt als bewijs). 

De opdracht van deze wedstrijd is een prentenboek voor kinderen tussen 2 en 7 jaar.  Een vakjury beoor-
deelt artistieke, literaire en kindgerichte kwaliteiten van de inzendingen. De winnaar ontvangt 7.500 eur 
en het bekroonde werk wordt door Clavis Uitgeverij uitgegeven.  Uit alle inzendingen wordt een selectie 
gemaakt voor ‘Kleurboel’, de tentoonstelling kinderboekillustraties in Hasselt, die daarna eventueel rond-
reist. Op die tentoonstelling bekronen kinderen hun lievelingsillustratie met de Kleurboelprijs. De winnaar 
van de Kleurboelprijs ontvangt 750 eur. Ook werken waaraan de hoofdprijs niet is toegekend kunnen in 
aanmerking komen om uitgegeven te worden bij Clavis.

Aan de prijs en de prentenboeken die eruit voortkomen wordt veel aandacht besteed in de pers en op 
buitenlandse uitgeversbeurzen. Deze unieke prijs is voor veel illustratoren het begin van een succesvolle, 
internationale carrière. 
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Ieder ingezonden werk dient voorzien te zijn van 
een titel. Werken waarop de naam of het adres 
van de auteur voorkomt, worden uitgesloten 
van deelname. De titel van het werk moet op 
de buitenzijde van een gesloten envelop ge-
schreven worden. In deze envelop dient zich de 
volledig ingevulde deelnamestrook te bevinden. 
De gesloten envelop wordt bij het manuscript 
gevoegd. 

De ingezonden werken worden beoordeeld door 
een vakjury van kinderboekspecialisten onder 
wie een illustrator en de winnaar van de vorige 
editie van de wedstrijd. De winnaar van deze 
editie neemt zitting in de jury van de volgende 
editie. De uitspraak van de jury wordt in sep-
tember 2018 meegedeeld aan pers, radio en 
televisie. 

De werken worden enkel teruggestuurd op ei-
gen verantwoordelijkheid en op kosten van de 
illustrator. De illustrator stort daartoe 5 eur (bin-
nenlandse zendingen) of 15 eur (buitenlandse 
zendingen) op rekeningnr. IBAN BE97 2350 
0108 0449 (Het Stadsmus). Cash geld of een 
cheque opsturen is niet toegestaan. De illustrator 
haalt zelf zijn illustraties op of verleent hiertoe 
schriftelijk volmacht aan een derde. De illustra-
ties worden opgehaald in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De niet-bekroonde illustraties worden opgehaald 
vanaf de openingsdag van de tentoonstelling in 
september 2018 en voor 1 maart 2019. Indien 
het materiaal niet opgehaald is voor die datum, 
kan noch de Stad Hasselt noch Clavis Uitgeverij 
aansprakelijk gesteld worden. Het werk wordt 
na die datum eigendom van de Stad Hasselt. 
Over het ophalen van illustraties wordt geen 
correspondentie gevoerd. Over het ophalen 
van de tentoongestelde illustraties worden na 
de tentoonstelling afspraken gemaakt met de 
betreffende illustratoren.

De deelnemende illustratoren verbinden zich 
ertoe mee te werken aan de tentoonstelling die 
bij de toekenning van de prijs in Hasselt wordt 
georganiseerd en eventueel ook elders. 

De jury beslist over alle gevallen waarover het 
reglement twijfel zou kunnen laten bestaan. Over 
getroffen beslissingen wordt geen correspon-
dentie gevoerd. Zij zijn onherroepelijk. 

Technische gegevens van de inzending

De inzending dient volgende elementen te be-
vatten:

1. Een verhaal voor kinderen van 2 tot 7 jaar 
uitgeschreven op maximaal 4 A4 vellen en 
opgedeeld in net zoveel tekstblokken als 
er in het boek zullen voorkomen. 

2. Een maquette, geschetst in potlood, op 
ware grootte, met al de platen van het boek 
zoals ze daarna zullen worden uitgewerkt. 
De tekstblokken zijn op deze pagina’s aan-
gegeven.

3. Drie van de hierboven aangegeven platen 
over minimaal 1 hele pagina zijn volledig 
in kleur uitgewerkt. De gekozen techniek is 
vrij. Kleurenkopieën zijn toegestaan, maar 
het is aan de jury om te beoordelen of de 
kwaliteit van de kopie voldoende is.

4. De gesloten envelop met de ingevulde 
deelnamestrook.

Digitale inzending

Digitaal deelnemen is toegestaan.

U mailt uw inzending naar
keycolours@hasselt.be
Uw e-mail is maximaal 20 MB.
De digitale inzending dient volgende bijlagen 
te bevatten:

1.    Een verhaal voor kinderen van 2 tot 7 jaar,  
 uitgeschreven op maximaal 4 A4-vellen en  
 opgedeeld in tekstblokken.
2.    Een dummy op ware grootte, geschetst in
  potlood, met alle prenten van het boek
 zoals ze daarna zullen worden uitgewerkt.  
 De tekstblokken zijn op deze pagina’s aan 
 gegeven. Maximaal 100 dpi.
3.     Drie van de hierboven aangegeven platen
 over minimaal 1 hele pagina volledig in  
 kleur uitgewerkt. De gekozen techniek is  
 vrij. Maximaal 100 dpi.

Het Stadsmus
Guido Gezellestraat 2
B-3500 Hasselt
Tel. + 32 (0)11 23 98 90
Fax + 32 (0)11 26 23 98
e-mail hetstadsmus@hasselt.be
www.hetstadsmus.be
 
Openingsuren: 
1/4 tot en met 31/10:
dinsdag tot zondag, van 10-17 uur
1/11 tot en met 31/3:
dinsdag tot vrijdag, van 10-17 uur
zaterdag, zon- en feestdagen van 13-17 uur
gesloten op maandag, op 24 en 25 december 
en van 7 tot en met 31 januari.



Een initiatief van

4.    De ingevulde deelnamestrook.
 De bestandsnamen van uw bijlagen be- 
 staan uit de titel van uw werk en een 
 nummer (1,2,3,4 …).

Indien uw digitale inzending geselecteerd 
wordt voor de tentoonstelling, stuurt u tijdig 
kleurenprints op.
 
Formaat van het boek
U kiest een van de volgende standaardfor-
maten:
- 250 x 260 mm
- 290 x 210 mm (staand of liggend)
- 235 x 325 mm

Het verhaal wordt verteld en geïllustreerd op 
exact 24 pagina’s (cover, schutbladen en
titelpagina niet inbegrepen).
De originele tekeningen zijn op ware grootte. 
U voorziet een afloop van 5 mm.

Meer informatie op www.keycolours.com

De jury beoordeelt:

De literaire en kindgerichte kwaliteiten van het 
verhaal.
Het in beeld brengen van het verhaal. 
De artistieke kwaliteiten van de illustratie



Nummer
(wordt ingevuld door de Stad Hasselt)

Handtekening:

Deze deelnamestrook volledig invullen (enkel blokletters of getypt) en in een gesloten envelop bij het 
manuscript voegen. Op de buitenzijde van de envelop schrijft u de titel van uw werk. 

Bij een digitale inzending dient u deze deelnamestrook volledig in te vullen (enkel blokletters of getypt) 
en als bijlage mee te sturen.

Voornaam:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Land:

Telefoon:

E-mail:

URL:

Titel:

Ondergetekende verklaart:
(niet van toepassing bij digitale inzendingen)

    dat hij zelf zijn illustraties ophaalt of hiertoe schriftelijk volmacht verleent aan een derde.

    dat hij zijn illustraties teruggestuurd wil krijgen op zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten:

ondergetekende stort hiertoe 5 eur op rek.nr. IBAN BE97 2350 0108 0449
(binnenlandse zending)

ondergetekende stort hiertoe 15 eur op rek.nr. IBAN BE97 2350 0108 0449
(buitenlandse zending)
BNP Paribas Fortis Hasselt | Ridder Portmansstraat 1 | B-3500 Hasselt
bic: gebabebb

Ondergetekende verklaart kennis te hebben van het reglement van de wedstrijd, uitgeschreven door de 
Stad Hasselt en Clavis Uitgeverij, en gaat akkoord met de daarin vermelde voorwaarden.
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