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Oproep tot kandidaatstelling 

In het kader van het project voor de verfraaiing en revitalisering van leegstaande handelspanden 

doet vzw Ondernemen XXL een oproep tot kandidaatstelling voor de selectie van kunstenaars/-

aressen die een of meerdere werken in de etalages van leegstaande handelspanden in de 

Flageywijk zullen tentoonstellen. 

 

Uiterste datum voor kandidaatstelling: zondag 23 oktober 2022 om middernacht. 

 

1. Ontstaan van het project 

Ondernemen XXL is een gemeentelijke vzw die afhangt van de schepen van Handel en Economische 
ontwikkeling. De vzw heeft tot doel een gemengd en kwaliteitsvol aanbod in de gemeente te 
omkaderen, in stand te houden en te ontwikkelen.  

Momenteel staan meer dan 30 handelspanden in de wijk van het Flageyplein leeg. Die leegstand is 
niet goed voor de eigenaars, de handelszaken in de buurt en het imago en de dynamiek van de wijk.  

 

2. Leegstaande handelspanden gebruiken/verfraaien  

We willen de verhuur van leegstaande handelspanden op het Flageyplein en in de omliggende 
straten bevorderen.  

Het doel is de etalages van leegstaande panden in de kijker te zetten en zo toekomstige huurders 

aan te trekken. De tentoonstelling van kunstwerken in de etalages zal daartoe bijdragen. 

De door een jury geselecteerde werken zullen ook de aandacht op de wijk en kunstenaars/-aressen 

vestigen. De kunstwerken zullen de leegstaande panden verfraaien en daar zullen bewoners, 

naburige handelaars en eigenaars baat bij hebben. 
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3. Uitvoering 

Op dit ogenblik kunnen we niet meer info geven over het exacte adres van de te verfraaien etalages 
en de zichtbaarheid of afmetingen ervan. Alle etalages bevinden zich in de directe omgeving van 
het Flageyplein. 

Momenteel zijn de etalages leeg, soms afgeplakt en vaak vuil. Dit project zal de kans bieden de 
etalages langs binnen en buiten te wassen voor de tentoonstelling van de kunstwerken van de 
laureaten/-s van deze projectoproep. 

Een raamsticker zal de naam van de kunstena(a)r(es), de titel van het werk en de subsidiërende 
overheid duidelijk vermelden. 

De rode draad in deze eerste tentoonstelling is: natuur en bomen in de stad. 
 

4. Deadlines 

De projectoproep staat open sinds 23 september 2022. 

De uiterste datum voor kandidaatstelling is 23 oktober 2022 om middernacht. 

De selectiejury zal uiterlijk op 10 november 2022 samenkomen en de resultaten zullen uiterlijk op 
18 november 2022 gekend zijn. 

De tentoonstelling loopt van rond 10 december 2022 tot 10 juni 2023. Het project moet absoluut in 
2022 starten.  

5. Deelnemingsvoorwaarden 

Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan zich kandidaat stellen: 

- Het ingediende dossier is volledig en bevat minimaal 2 en maximaal 8 werken in de 
bijlage. De werken kunnen bestaand of origineel zijn.  
 

- U kunt uw prestaties factureren door middel van een factuur in de vereiste vorm (btw-
nr., Smart-, Amplo-, Dies-statuut noodzakelijk).  
 
6. Wat zijn de selectiecriteria van de jury?  

 
- Link met het thema natuur en bomen in de stad; 
- Artistieke kwaliteit 
- Haalbaarheid en relevantie: de werken zullen worden tentoongesteld in de etalages van 

leegstaande winkels. 

De werken zullen worden geselecteerd door een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
dienst Cultuur van de gemeente Elsene, van de raad van bestuur van de vzw en van lokale comités 
zoals het comité van handelaars en het comité van bewoners. 
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7. Wat wordt verwacht van de laureaten/-s van deze oproep tot kandidaatstelling? 
 

- U levert uw werk (of laat het leveren) tussen 10 en 20 december 2022. 
 

- Uw werk moet beschikbaar zijn om te worden tentoongesteld van half december tot 
half juni in een door de jury geselecteerde etalage. 

 
- U kunt de auteursrechten en de beschikbaarstelling van het werk met een geldig 

Belgisch btw-nr. factureren. 
 
- Als de jury uw werk selecteert, bezorgt u ons de titel en het onderschrift dat u op de 

etalage wilt zien verschijnen. 
 
- U hebt reeds een verzekering voor uw werk afgesloten, u verbindt zich ertoe een 

verzekering af te sluiten of u wilt geen verzekering afsluiten en bevestigt dat u weet dat 
de vzw uw werk niet kan verzekeren.  

 
- Op het einde van de tentoonstelling bent u beschikbaar om uw werk te komen halen. 

 
8. Wat krijgen de laureaten/-s? 

Voor elk verfraaid handelspand (een pand mag maximaal 2 etalages hebben) wordt in de volgende 
vergoeding voorzien:  

o auteursrechten: 200 euro btwi; 
o vergoeding van de kunstena(a)r(es): 200 euro btwi. 

Uw naam en de titel van uw werk zullen uithangen. 

9. Hoe kunt u reageren op de projectoproep? 

Mail uw dossier naar xxl.entreprendre@ixelles.brussels met in de bijlage: 

– het naar behoren ingevulde kandidaatstellingsformulier; 
– een beknopt portfolio met minimaal 2 en maximaal 8 fotografische reproducties van 

werken en/of tentoonstelling van de kandida(a)t(e) of het collectief; 
– een heel kort curriculum vitae van de kandida(a)t(e) of elk lid van het collectief. 

Als een van de vereiste documenten ontbreekt, zal het dossier helaas niet als volledig kunnen 
worden beschouwd en zal het dus moet worden geweerd. 

 

 

 

 

mailto:xxl.entreprendre@ixelles.brussels


5 
 

10. Wenst u meer informatie?  

Stuur een mail naar xxl.entreprendre@ixelles.brussels of bel naar 0490 522 417.  
 
Op maandag 10 oktober 2022 is er van 14.30 tot 15.30 uur een infovergadering in wijkhuis Malibran 
(Damstraat 10). Graag een bevestiging van uw aanwezigheid per mail of sms. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’initiative du Bourgmestre, Christos Doulkeridis, d’Audrey Lhoest, Echevine du Commerce 

et Développement économique, des membres du Collège Communal. Op initiatief van de 

burgemeester Christos Doulkeridis, Audrey Lhoest, schepen van Handel en Economische 

ontwikkeling, de leden van het gemeentecollege. 
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Onvolledige of niet van hun bijlagen vergezeld gaande formulieren zijn onontvankelijk  

Naam: …………………………………………………………………………………  

Voornaam: …………………………………………………………………………… 

Artiestennaam: ……………………………………………………………….. 

E-mailadres: ………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………………………………………………  

Link naar elektronische galerij: ………………………………………………………………….. 

Type voorgestelde werken:  

o Schilderijen of omkaderde 
tekeningen 

o Keramiek, beelden 

o Andere: ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

Facturering mogelijk aan de hand van:  

o Persoonlijk btw-nr.: ………………………. 
o Smart 
o Amplo 
o Ander: ……………………………….. 

Ik stem in met de volgende bepalingen: 

o De laureaten/-s waarvan de werken worden tentoongesteld, krijgen een vergoeding en 
auteursrechten voor een totaalbedrag van 400 EUR btwi voor elke verfraaide winkel (een 
winkel mag 2 etalages hebben). 

o Mijn werken zijn beschikbaar voor levering half december en kunnen half juni worden 
opgehaald. 

o Een tentoonstelling kan voor half juni aflopen (in geval van nieuwe 
handelshuurovereenkomst). Daarom is het belangrijk dat de werken zo snel mogelijk 
worden opgehaald. De vergoeding blijft ongewijzigd.  

o Vzw Ondernemen XXL stelt alles in het werk om uw werk in goede omstandigheden 
tentoon te stellen. Ze kan echter geen verzekering voor uw werk afsluiten. 

Voeg bij dit formulier minimaal 2 en maximaal 8 werken van u waarvan u denkt dat ze geschikt zijn 
voor het project. 

Datum en plaats:                                                             Handtekening:  

 

 
Kandidaatstellingsformulier 

 
Projectoproep  


