
Beantwoording van vragen Prijsvraag Prinsenkwartier 
Datum 25-10-2016 
 
-Ik heb een vraag over jullie prijsvraag, ik snap 
namelijk niet zo goed wat wordt bedoeld met 'het 
motto'. Is dit de uitleg van het voorgestelde object?   
                
 
-Zijn er digitale tekeningen (CAD o.i.d.) beschikbaar 
van de gevel/plattegrond/doorsnede v/h 
Prinsenkwartier? 
 
-Zijn er hoge resolutie foto's beschikbaar van de 
gevel? 
 
-Zijn er minimale richtlijnen m.b.t. de inzending? 
(hierbij valt te denken aan 
plattegrond/impressie/doorsnede/max. aantal 
pagina's etc.) 
 
-Mag de inzending per post (gescheiden 
naambrief/inzending) in 1 enveloppe zitten? 
 
 
-Wanneer zal de prijsuitreiking plaatsvinden? 
 

Het motto is de naam die de inzender kiest om de 
unanimiteit van de inzending voor de jury te 
waarborgen. Het motto kan een titel zijn maar hoeft 
niets met het object te maken te hebben 
 
Er zullen tekeningen in PDF formaat worden 
meegestuurd en om te downloaden op de sites gezet 
worden. 
 
Foto’s dient de inzender zelf te maken voor zover 
deze niet op internet gevonden kunnen worden. 
 
De inzending moet duidelijk maken hoe het object 
gemaakt kan worden en er uit komt te zien, de wijze 
waarop is aan de inzender. Aanbevolen schaal is 1:5 
 
 
Inzending mag per post mits op tijd bezorgd en 
inderdaad met een naambrief waarop het motto 
staat. 
 
De Prijsuitreiking vind plaats op zondag 4 december 
om 14.30 in het Prinsenkwartier 

 
-Wat mogen de maximale afmetingen van het geheel? 
 
 
-Wat mag het thema zijn?  
 
 
-Moet het meer design zijn of moet het meer 
thematisch zijn? 
 
-Minimaal 4 meter boven straat niveau, betekent dit 
dat het kunstwerk niet interactief kan zijn met degene 
die langsloopt?  
 
-Mag de omgeving meebouwen aan het kunstwerk? 
 
-Hoe uitgewerkt moet de prijsvraag zijn? 
 
 
-Is het  mogelijk om de inzending te doen in 
samenwerking met een financier als sponsor? 
 
 

Daarbij moet nog een opmerking gemaakt worden 

over het eigenaarschap van het, hopelijk, uitgevoerde 

object. Dit blijft eigendom van het Prinsenkwartier 

terwijl het auteursrecht bij de maker blijft, alsof het 

een kunstwerk in de openbare ruimte of een gebouw 

betreft.  

 
Mits het uitvoerbaar is en voldoet aan de doelstelling 
zijn er geen beperkingen 
 
Het thema is gegeven in de doelstelling het 
Prinsenkwartier zicht/baar te maken 
 
Dat is vrij, zie ook hierboven 
 
 
Dat hoeft interactiviteit niet uit te sluiten 
 
 
 
Niet fysiek 
 
De maakbaarheid moet blijken uit de inzending en de 
daarin gegeven specificaties 
 
Het budget kan door samenwerking met een sponsor 
verhoogt worden, dan dient dit in de begroting 
duidelijk te worden. 
 
 
Het is ook mogelijk dat het object langer kan worden 
behouden en kan blijven, dat hangt samen met de 
uitvoering en de duurzaamheid. 


