
TENTOONSTELLEN   |   OPTREDEN IN HET CJK 

 

Het Centrum voor Jonge Kunst CJK is een kunstencentrum in de rand van Gent, 

Mariakerke, en bevindt zich in het kasteel Claeys-Bouüaert aan de Kasteeldreef. 

Beeldende  kunstenaars kunnen zich aanmelden voor een tentoonstelling in de 

tentoonstellingsruimte op het eerste verdiep, eventueel uit te breiden naar de 

Mondriaanzaal* aan de inkom van het gebouw.  (*beperkingen naar presentatie). 

Podiumkunstenaars (theater, muziek, voordracht…) kunnen gebruik maken van de 

theaterzaal ‘Multatuli’ op het gelijkvloers (repetities onder voorwaarden).  Het is de 

bedoeling een gerichte publieke interesse op te wekken voor de actuele 

kunstprestatie. 

 

VOORWAARDEN :  

 

TENTOONSTELLEN 

Iedere kunstenaar, zonder leeftijdsgrens, die zijn/haar werk situeert binnen de 

hedendaagse (jonge) kunst, een voldoende aanbod aan kwalitatief werk heeft en  

zich terug vindt binnen de doelstellingen van het CJK kan een aanvraag met dossier 

indienen. De curator van het CJK geeft hierop een eerste advies. Is dit advies positief 

dan volgt een afspraak met de curator die samen met de kunstenaar de 

mogelijkheden bekijkt en eventueel een tentoonstellingsmoment voorstelt. Let wel : 

een afwijzen van een aanvraag betekent niet dat de kwaliteit of het gehalte niet 

voldoende zou zijn, maar wel dat dit niet past (of momenteel niet past) binnen de 

lijnen uitgetekend door het CJK.. Afspraken ? Na selectie wordt tijd gemaakt voor 

gesprek en voorstelling door de kunstenaar van zijn/haar werk. Wordt een datum van 

tentoonstelling vastgelegd, dan tekent de kunstenaar een belofteovereenkomst met 

het CJK om de werken ter beschikking te stellen. Eventueel wordt voor vervoer van 

de werken gezorgd (binnen onze mogelijkheden).  

Na selectie zijn aan de deelname van een tentoonstelling géén kosten verbonden. 

Elke kunstenaar krijgt een aantal uitnodigingen voor vernissage die hij/zij zelf 

verspreidt. Er mag geen verkoop binnen de ruimte gebeuren noch mogen prijzen 

geafficheerd worden, maar uiteraard kan de geïnteresseerde bezoeker alle informatie 

over de kunstenaar krijgen aan de receptie van het CJK. Wenst de kunstenaar dat de 

werken verzekerd zijn, dan moet hij/zij daar zelf voor instaan (zie hier onder). de 



werken De werken dienen volgens afspraak tentoonstelling in het CJK aanwezig te 

zijn. Afwijkingen kunnen enkel overwogen worden in samenspraak met de curator. 

De werken worden geaccrocheerd / geïnstalleerd door het CJK. De curator van het 

CJK stelt de tentoonstelling autonoom samen.  De beslissingen van de curator zijn 

bindend.  Alle drukwerk wordt ontworpen en na druk kostenloos ter beschikking 

gesteld door het CJK. 

 

Groepen : het is niet mogelijk aan te melden als vooraf samengestelde groep 

kunstenaars.  Uitzondering hierop zijn onderwijs gerelateerde groepen waarbij elke 

leerling een individuele aanvraag (dossier) indient en zich vooraf akkoord verklaart 

met de bindende beslissing van de curator.  De tentoonstellingen worden exclusief 

georganiseerd door het CJK.  Tentoonstellingsruimten worden niet ter beschikking 

gesteld. 

 

Openingsuren ? Het CJK is open op, zaterdag en zondag van 14.00u tot 18.00u, 

maandag is een bindende sluitingsdag. Bijkomende openingsuren kunnen voorzien 

worden. De kunstenaar kan enkel aanwezig zijn tijdens de openingsuren.  

Depot - afstand  : Werken die binnen de twee maanden na het beëindigen van een 

tentoonstelling niet afgehaald worden, worden automatisch eigendom van het CJK .  

 

OPTREDEN  |  LEZINGEN  |  VOORDRACHTEN  |  PRESENTATIES 

 

Wens je gebruik te maken van de theaterzaal ‘Multatuli’ kan je eenschriftelijkje 

aanvraag indienen bij het CJK.  Alle taksen en auteursrechten moet je zelf betalen.  

Afhankelijk van het bedrag gevraagd als inkomgeld aan het publiek betaal je een 

vast bedrag aan kosten.  Aan elk gebruik zijn vaste kosten verbonden.  Dranken 

dienen afgenomen worden bij het CJK, ook voor de uitvoerende kunstenaars.  Er kan 

voorzien worden in maaltijden. 

 

Meer informatie ?  Stuur een bericht naar info@cjk.be 

 

 

 


