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reglementen expo’s KIKNU
Alle eindbeslissingen worden door het bestuur genomen.

voorbereidingen expo’s
• Het jaarthema voor de voorjaarsexpo wordt bij het begin van het voorafgaande werkjaar
meegedeeld.
• Het thema voor BurenBijKunstenaars blijft vrij.
• vier maanden (+1 maand indien vakantieperiode juli/augustus in die periode valt) voor de maand
van de expo worden de inschrijvingen afgerond.
• Wie zich inschrijft voor een expo gaat ook expliciet akkoord met de geldende richtlijnen en zal
er zich dan ook aan houden.
• Drie maanden (+1 maand indien vakantieperiode juli/augustus in die periode valt) voor de expo
worden de uit te hangen werken digitaal doorgestuurd naar de werkgroep met opgave van naam
van de deelnemer, thema(‘s) en de titel van het werk (evt vermeld in de bestandsnaam.) De
foto’s worden door de werkgroep en bestuur bekeken, beoordeeld, evt bijgestuurd en mogelijks
ingeperkt bij een te groot totaal aantal werken. Hierna kunnen de deelnemers hun
‘goedgekeurde foto’s’ (laten) afdrukken.
• circa twee maanden voor de expo worden de werken op een afgesproken tijdstip analoog
getoond aan de werkgroep en bestuur. Indien dit niet mogelijk is kunnen de foto’s met iemand
anders meegegeven worden, op de vergadering in het lokaal gelaten worden, of via iemand van
het bestuur of werkgroep meegegeven worden.
Deze analoge werken worden besproken samen met de deelnemer en worden er evt bijsturingen
(ondermeer qua afdrukkleur) meegegeven. De afdrukken dienen nog niet opgekleefd te zijn.
• De definitief deelnemende foto’s dienen wel op karton gekleefd te worden. Dit om invallende,
bollende foto’s te voorkomen. Op de kaders achteraan wordt een evt makkelijk te verwijderen
sticker gekleefd met naam en/of titel van het werk.
• Voor thema-expo: kaders vast formaat 40*50. Er wordt gestreefd om in de toekomst kaders
met zwarte buitenrand te gebruiken. Oude kaders die nog niet aan vervanging toe zijn mogen
nog steeds gebruikt worden. (alu, zwart, wit)
• Voor BBK: alternatieve maten zijn mogelijk, dit mits verwittigen van de werkgroep. Het
bestuur en werkgroep stellen wel een beperking van aantal in dit geval.
• Wil je iets extra rond je foto doen, etc. extra info bijplaatsen, … dan kan dit op eigen initiatief
gebeuren, mits goedkeuring van de werkgroep en het bestuur hiervan op de hoogte te brengen.
Buitensporigheden worden zowieso geweerd.
• Sensuele/naakt foto's van minderjarigen worden niet aanvaard.
• Bij andere portretfoto’s (en zeker indien sensueel getint) wordt gevraagd om het modelrelease
form beschikbaar te hebben. (portretrecht) Zo wordt juridisch getouwtrek te voorkomen. Dit
mag in een gesloten enveloppe met vermelding van de titel van het werk en de fotograaf.
• Ook inzake auteursrechten draagt elk lid de eindverantwoordelijkheid over de tentoongestelde
werken. De club kan bij overtredingen niet aansprakelijk gesteld worden.

• De club krijgt gebruiksrecht omtrent de ingezonden werken om hun foto’s in hun folder te
gebruiken.
• Elk werk is uiteraard auteursrechtelijk beschermd en mogen dus niet gebruikt of gekopieerd
worden zonder toestemming van de eigenaar.
• Wie inschrijft neemt ook deel. Niet deelname betekent ook geen deelname aan volgende expo.
• Het bestuur en werkgroep hebben het recht om de deelnemers die niet voldoen aan de
voorwaarden of geen geldige reden kunnen voorleggen te weerhouden.
• Wie inschrijft vult ook de permanentie in. Indien dit niet mogelijk is wordt de werkgroep,
bestuur hiervan op de hoogte gebracht. Zonder geldige reden kunnen de werken alsnog
geweerd worden.
• Tijdens het indienen van de werken voor één van beide expo's ziet men er op toe dat men geen
eerder geëxposeerde werken aanbiedt. Maw enkel nieuw werk wordt aanvaard. Eerder
vertoonde werken kunnen enkel gebruikt worden als onderdeel van een hoofdactiviteit (vb als
aanvulling bij projecten) dit als aankleding bij deze hoofdactiviteit.

foto’s voor digitale projectie
• Deze foto’s moeten cc. twee maanden voor de maand van de expo doorgestuurd worden naar de
werkgroep, eveneens met opgave van thema en titel (evt. in de bestandsnaam), deadline-datum
wordt tijdig meegedeeld.
• Grootte van het bestand (minstens 1mb, zodat het zonder pixels in fullscreen formaat kan
getoond worden)

expo zelf
• De op te hangen werken worden op een nader bepaalde datum binnengebracht in de expo-zaal.
(normaal tijdens de week voorafgaande aan de expo)
• De werken worden tijdens de week voorafgaand aan de opening opgehangen door de werkgroep
en een aantal vrijwilligers.
• Na het ophangen wordt door de werkgroep en de medewerkers het glas aan de buitenkant van
de kader eenmalig opgepoetst. Vingerafdrukken binnenin de kaders en op de foto’s moeten door
elk lid zelf verwijderd worden (liefst vooraf).
• BBK: voor beginners, fotografie in beweging, uitstappen/activiteiten wordt er een aparte hoek
voorzien. Dit om de werking van Kiknu in beeld te brengen. Deze worden niet als inschrijvingen
voor BBK gezien doch worden beperkt in aantal door de begeleiders, lesgevers, werkgroep.
• Bij de permanentie staat telkens één iemand in voor het onthaal, 1 à 2 in de bar, 1 à 2 in de
zaal. Deze taken kunnen alternerend uitgevoerd worden onder de leden die op dat ogenblik met
permanentie belast zijn. Zodat bv niet steeds dezelfde persoon het onthaal moet doen.
• Bij opstellen en afbraak wordt het werk door de werkgroep verdeeld.
• Opkuis expo start een halfuur na het voorziene sluitingsuur, iedereen krijgt een taak.

Wie niet aanwezig kan zijn, verwittigt iemand van de werkgroep zodat hiermee
rekening gehouden kan worden.
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