PERSBERICHT
27ste Biennial of Illustrations Bratislava
In het najaar 2019 vindt de 27ste editie van de Biennial of Illustrations Bratislava (Slowakije) plaats.
Deze internationale illustratoren-tentoonstelling is van eind oktober tot december 2019 te zien in
Bratislava. Tijdens de Biënnale wordt ook de prestigieuze Grote Prijs (Grand Prix, ter waarde van 3000
$) uitgereikt, samen met vijf Gouden Appels en vijf Medailles voor de beste illustraties uit de
tentoonstelling. In 2017 ging voor het eerst de Grand Prix naar een Nederlandse illustrator, Ludwig
Volbeda. Goudens appels en medailles zijn in de afgelopen jaren regelmatig door Nederlandse
illustratoren in ontvangst genomen.
IBBY-Nederland verzorgt, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds, de Nederlandse
selectie voor de inzending van origineel werk van maximaal vijftien Nederlandse illustratoren.
Illustratoren kunnen dus niet individueel voor deze tentoonstelling werk insturen.
Er is een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil men in aanmerking komen voor
beoordeling door de selectiecommissie van IBBY:
 Er kunnen alleen illustraties uit boeken die werden gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij
(niet in eigen beheer) naar Bratislava ingestuurd worden.
 Alleen boeken die verschenen zijn na 1 januari 2017 komen in aanmerking.
 Per illustrator kunnen er maximaal tien illustraties geselecteerd worden. Meestal worden
minder illustraties door de commissie geselecteerd. De illustraties komen allemaal uit één
boek.
 Er zijn ook nog enkele praktische voorwaarden: die krijgt men toegestuurd als men tot de
geselecteerden behoort.
Illustratoren die een boek onder de aandacht van de selectiecommissie willen brengen, kunnen vóór
15 maart één exemplaar van dat boek aan IBBY-Nederland sturen (het boek blijft vervolgens
eigendom van IBBY-Nederland; wordt het boek geselecteerd dan gaat het naar Bratislava, valt het
buiten de selectie dan wordt het gebruikt binnen één van de IBBY-projecten):
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Halverwege april wordt bekend gemaakt welke illustratoren geselecteerd zijn voor de Nederlandse
inzending van de Biennial of Illustrations Bratislava (de originelen moeten vóór 31 mei naar Bratislava
verstuurd worden). De centrale verzending van de originelen van alle geselecteerde illustratoren
verloopt via het Nederlands Letterenfonds.
Voor meer informatie kan
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