
  
 

______________________________________________________________________________ 
Kijk voor meer informatie op de website van BIBIANA. De statuten van de BIB zijn hier te vinden.  

 

Dit jaar vindt de 29ste editie van de Biennial of Illustrations Bratislava (BIB) 

plaats. Deze internationale illustratietentoonstelling zal van 4 oktober tot 3 

december te zien zijn in Bratislava in Slowakije. 

Tijdens de Biënnale wordt de prestigieuze Grand Prix uitgereikt, ter waarde van 3000 dollar, samen 

met vijf Gouden Appels en vijf Medailles (BIB Plaques) voor de beste illustraties uit de 

tentoonstelling.  

 

De Grand Prix is een van de oudste en meest prestigieuze prijzen voor illustratoren van 

kinderliteratuur. De winnaars worden bepaald door een internationale jury. Het concours wordt 

georganiseerd door Bibiana International House of Art for Children en is een samenwerking met 

o.a. UNESCO en IBBY. 

___________________________________________________________________________ 

IBBY-Nederland verzorgt de Nederlandse selectie en verzending van 

origineel werk van Nederlandse illustratoren. Illustratoren kunnen dus niet 

individueel voor deze tentoonstelling werk insturen. Dit jaar kan werk van 

maximaal tien illustratoren worden ingezonden. 

Werk dat geselecteerd kan worden door de selectiecommissie van IBBY-Nederland voldoet aan 

de volgende voorwaarden:  

• Alleen boeken die zijn gepubliceerd bij een reguliere uitgeverij komen in aanmerking.  

• Het gaat om illustraties uit boeken die na 1 januari 2021 zijn verschenen. Dit geldt niet 

voor illustratoren die nooit eerder deelnamen aan de Biënnale. Zij mogen deelnemen met 

illustraties uit boeken die vanaf 2019 zijn gepubliceerd.  

• Per illustrator kunnen er maximaal tien illustraties worden tentoongesteld uit maximaal 

twee boeken. Uiteraard kunnen wel meerdere boeken ingezonden worden naar de 

selectiecommissie, zolang deze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.  

___________________________________________________________________________ 

Illustratoren of uitgeverijen die een boek onder de aandacht van de selectiecommissie willen 

brengen, kunnen vóór 20 maart een exemplaar van dat boek aan IBBY-Nederland sturen.  

Stuur een mail naar ibby.secretariaat@gmail.com om titels aan te melden en voor meer informatie 

over de verzending.  

De boeken blijven 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.  

 

Halverwege april wordt bekendgemaakt welke illustratoren geselecteerd zijn voor de Nederlandse 

inzending voor de Biennial of Illustrations Bratislava. De originele illustraties moeten vervolgens 

vóór 31 mei naar Bratislava verstuurd worden. Na afloop van de tentoonstelling krijgt elke 

illustrator de originelen weer terug. 

https://www.bibiana.sk/en/events/biennial-illustrations-bratislava-2023
https://www.bibiana.sk/sites/default/files/statute_of_the_bib_0.pdf
mailto:ibby.secretariaat@gmail.com

