
kdp 09/2020 

 
REGLEMENT  

  
1/Beschrijving:  
U geeft metaalbewerking? Laat u dan samen met uw klas inspireren door het 
tentoongestelde werk van de kunstenaar Freddy Tsimba in het AfricaMuseum! 
Na een bezoek aan de tentoonstelling Mabele eleki lola ! kan u deelnemen aan een 
wedstrijd met een ontwerp geïnspireerd op de thema’s die de kunstenaar aansnijdt. 
 
2/Doelpubliek:  
De wedstrijd “Een ijzeren wil” is bedoeld voor leerlingen die metaalbewerking volgen in 
een middelbare school in België. 
Er mogen 10 klassen deelnemen. De eerste 10 klassen die zich inschrijven komen voor 
de wedstrijd “Een ijzeren wil” in aanmerking. 
 

3/Richtlijnen:  
Het ontwerp is geïnspireerd op de thema’s die de kunstenaar Freddy Tsimba aansnijdt. 
Het ontwerp moet minimum 1 meter hoog en maximum 2 meter hoog zijn en door 
maximum twee personen verplaatst kunnen worden. 
Het ontwerp krijgt een naam en eventueel een bijkomende beschrijving van maximum 5 
regels. 
Het ontwerp wordt binnengebracht en later opnieuw meegenomen door de ontwerpers. 
Eén ontwerp per deelnemende klas. 
Het werk wordt ingediend met een identificatiefiche waarop de naam en het adres van 
de onderwijsinstelling en de deelnemende klas staan. 
Het ontwerp wordt gemaakt met respect voor de mensenrechten en de menselijke 
waardigheid. Het mag niet aanzetten tot haat of geweld. 
Het werk moet origineel en onuitgegeven zijn met inachtneming van de wetgeving 
inzake copyright en auteursrechten. 
Het ontwerp wordt samen met de werken van de andere deelnemende klassen 
tentoongesteld van 13 tot 21 februari 2021. 
De deelnemende onderwijsinstelling neemt het transport van het werk op zich.  
  
4/Pedagogische omkadering in het AfricaMuseum:  
De leerlingen krijgen een gratis rondleiding in groepen van 10 (onder voorbehoud) OF 
tickets voor een vrij bezoek aan de tentoonstelling Mabele eleki lola ! tussen 10 
november 2020 en 10 december 2020. 
Op 1 november 2020 organiseert het AfricaMuseum een Artist Talk met de kunstenaar 
zelf.  
De leerkracht en de leerlingen ontvangen een persdossier per post. 
 
5/ Jury:  
De jury bestaat uit de kunstenaar Freddy Tsimba en een aantal deskundigen. Zij kiezen 
het beste ontwerp op basis van de volgende criteria: de originaliteit, de creativiteit en 
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de uitwerking van het ontwerp, en de mate waarin het werk aansluit bij de thema’s die 
de kunstenaar aansnijdt. 
 

6/Prijs:  
Op zaterdag 13 februari 2021 overhandigen de directeur van het AfricaMuseum en een 
lid van de jury aan de winnende klas een prijs. Als de sanitaire maatregelen het toelaten 
zal dit gebeuren tijdens een vernissage/bijeenkomst.  
De winnende klas krijgt een catalogus van de tentoonstelling en de kans om deel te 
nemen aan een muziekatelier “Music on the Move”. 
De leerkracht ontvangt een jaarabonnement voor het AfricaMuseum. 
Het winnende ontwerp krijgt bovendien een plaats op de website van het 
AfricaMuseum. 
www.africamuseum.be.  
 

7/ Kalender:  
• De inschrijvingen voor deze wedstrijd lopen tot 15 november 2020.  
• Bezoek aan de tentoonstelling Mabele eleki lola ! : van 10 november tot 10 
december 2020.  
• Indienen van de ontwerpen bij het AfricaMuseum van 6 tot 11 februari 2021.  
• Tentoonstelling van 13 februari tot 28 februari 2021. 
• Vernissage in het AfricaMuseum: 13 februari 2021 om 15 uur.  
• Ophalen van de werken in het AfricaMuseum: van 22 tot 28 februari 2021. 
 

8/Gegevensverwerking:   
De gegevens zullen alleen gebruikt worden om de leerkracht te contacteren en om 
relevante informatie in verband met deze wedstrijd en gelijkaardige activiteiten in het 
AfricaMuseum door te sturen.  
 

http://www.africamuseum.be/

