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BNP PARIBAS FORTIS 

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE 

BNP PARIBAS FORTIS ARTISTIC TALENT AWARD 2021-2022 

 
 

In het kader van de oprichting van een nieuw gebouw voor zijn hoofdzetel, Warandeberg 3, 

1000 Brussel, doet BNP Paribas Fortis een oproep tot kandidaten voor de creatie van een 

groot kunstwerk dat ofwel in de twee patio's 'Cour Isabelle' en 'Cour Horta' ofwel in een van 

beide patio's zal worden geplaatst. 

 

Het doel van de prijs is het bevorderen van de hedendaagse artistieke creatie in België en het 

toegankelijk maken van kunst voor een breed publiek. 

 

De 'BNP Paribas Fortis Artistic Talent Award' staat open voor kunstenaars die al minstens 

een jaar in België wonen en werken. 

De minimumleeftijd voor elke inschrijving is 25 jaar. 

 

 

TUSSEN 1 EN 15 FEBRUARI 2021 PER E-MAIL TERUGSTUREN NAAR HET 

FUNCTIONELE E-MAILADRES VAN DE DIENST ART & HISTORY: 

artscollection@bnpparibasfortis.com 

 

Voor meer informatie kunt u op het bovenstaande e-mailadres terecht. 

 

Gelieve leesbaar en in drukletters invullen aub. 

 

 

NAAM: ……………………………………………………………………… 

VOORNAAM: ……………………………………………………………………… 

GEBOORTEDATUM:  ……/……/……… 

ADRES: ……………………………………………………………………… 

POSTCODE: ……………………………………………………………………… 

STAD: ……………………………………………………………………… 

TELEFOON: ……………………………………………………………………… 

GSM: ……………………………………………………………………… 

E-MAIL: ……………………………………………………………………… 

 

  Verklaring op eer dat bovenstaande informatie correct is. 

(Gelieve het vakje aanvinken). 
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Zonder ondertekening van dit document wordt uw inschrijving als nietig beschouwd. 

 

Door zich in te schrijven, verklaart u zonder voorbehoud in te stemmen met het 

reglement van de BNP Paribas Fortis Artistic Talent Award. 

 

Zodra we uw volledig ingevulde en ondertekende inschrijving ontvangen hebben, 

bezorgen we u de technische documentatie met alle inlichtingen die u nodig hebt om uw 

presentatiedossier samen te stellen. 

 

 

 

 

 

Datum: ……/……/……… 

 

 

Handtekening voorafgegaan door de vermelding 'gelezen en goedgekeurd': 

 

 

…………….….…………….…….……… 

 

 

 

…………….….…………….…….……… 

 

 


