
Procedure prijsvraag Bijzonder Object Prinsenkwartier  

In maart 2015 is het Prinsenkwartier geopend aan het Agathaplein 4 in Delft. Op initiatief van TOP 

Delft, Hypo kunstsuper, Kadmium beeldende kunst, Maakbaar stadslab, Delft Design ontwerpers en 

Museum Prinsenhof is een centrum voor de creatieve industrie ontstaan waar techniek, kunst, 

ontwerp en maatschappij worden verbonden. Om dit gegeven te symboliseren wil het 

Prinsenkwartier een object aan de hijsbalk van de gevel realiseren. De coöperatie Prinsenkwartier 

stelt een selectiecommissie samen. In deze selectiecommissie hebben de volgende mensen zitting:  

 De directeur van Theater De Veste, de heer J. Bartels  

 Mevrouw Jeanne Dekkers, architect 

 Stadsbouwmeester, de heer W. Patijn  

 Bestuurslid Stichting 38cc, Mevrouw M. Muller  

 Namens de Stichting Prinsen Kwartier, de heer M. Rubbens, voorzitter van de Jury 

 De prijswinnaar wordt bekend gemaakt door De Burgemeester, Mevrouw M. van Bijsterveldt  

Het object moet minimaal 4 meter boven het straatniveau hangen en het moet van duurzaam 

materiaal gemaakt worden. Geluid + licht mag, zolang het geen overlast geeft voor de buren en het 

moet minimaal 1 jaar kunnen blijven hangen. 

Budget  

De winnaar krijgt voor het ontwerpen, vervaardigen en het plaatsen van het kunstwerk een bedrag van € 

2.000,-. Daarnaast is de apparatuur van Maakbaar voor gebruik tijdens de openingstijden gratis beschikbaar. 

Selectieprocedure en planning 

Gekozen is voor een open inschrijving. Elke deelnemer doet een vrijblijvende aanbieding en zal een helder 

beeld moeten geven van wat het voorstel inhoudt en wat het object beoogt uit te drukken incl. afmetingen, 

materiaal en prijsindicatie inclusief de bijkomende kosten voor de verankering en eventuele aansluitingen  e.d. 

Dit kan o.a. door een schets, een schaalmodel of videopresentatie. Er wordt voor de aanbieding geen 

vergoeding betaald, met uitzondering van degene wiens ontwerp uiteindelijk wordt gerealiseerd. Het resultaat 

wordt eigendom van het Prinsenkwartier.  

Tot 22 oktober kunnen vragen worden gesteld via info@prinsenkwartier.nl  Alle vragenstelers krijgen alle 

antwoorden voor 26 oktober. 

Jouw inzending dient vóór donderdag  10 november 2016 om 17.00 uur te zijn ontvangen. De indiening kan 

NIET digitaal maar alleen schriftelijk waarbij ook schaal modellen 1:5/1;20 zijn toegestaan. Om de anonimiteit 

van de inzendingen te waarborgen dient deze onder motto te geschieden en dient bij elke inzending een 

gesloten enveloppen te worden gevoegd met op de buitenkant het motto en in de enveloppe de contact 

gegevens van de inzender. Op elk onderdeel van de inzending moet het motto zichtbaar zijn en gezet in Calibri 

11.  

Na afronding van de selectieprocedure en expositie van de inzendingen retourneren we alle ontvangen 

documenten aan de deelnemers. De jury kan bij onvoldoende geschiktheid van de inzendingen besluiten geen 

prijswinnaar aan te wijzen, eventueel kunnen eervolle vermeldingen worden gegeven. De keuze van de jury 

staat niet ter discussie en is bindend voor alle deelnemers en voor het Prinsenkwartier. Bij de uitslag en 

prijsuitreiking worden de enveloppen met motto geopend door de Burgemeester, mevrouw M. van 

Bijsterveldt. 

Indienen inzendingen  Selectiecommissie BO (Beau) Prinsenkwartier  

T.a.v. mevrouw Ineke Hulshof  

St. Agathaplein 4    2611 HR Delft 

E-mail: info@prinsenkwartier.nl 
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