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Internationale wedstrijd voor het beste onuitgegeven prentenboek 

 

De opdracht van deze wedstrijd is een prentenboek voor kinderen tussen 2 en 7 jaar. Een vakjury 
beoordeelt artistieke, literaire en kindgerichte kwaliteiten van de inzendingen. De winnaar ontvangt 
7.500 EURO en het bekroonde werk wordt door Clavis Uitgeverij uitgegeven.  
Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt voor ‘Kleurboel’, de tentoonstelling 
kinderboekillustraties in Hasselt, die daarna eventueel rondreist. Op die tentoonstelling bekronen 
kinderen hun lievelingsillustratie met de Kleurboelprijs. De winnaar van de Kleurboelprijs ontvangt 
750 EURO .  
Ook werken waaraan de hoofdprijs niet is toegekend kunnen in aanmerking komen om uitgegeven te 
worden bij Clavis. 
Aan de prijs en de prentenboeken die eruit voortkomen wordt veel aandacht besteed in de pers en 
op buitenlandse uitgeversbeurzen. Deze unieke prijs is voor veel illustratoren het begin van een 
succesvolle, internationale carrière.  

 

• Elke illustrator mag aan de wedstrijd deelnemen, ongeacht nationaliteit, taal of ervaring. Ook 
groepsdeelname is toegestaan. De ingezonden projecten dienen te voldoen aan de eisen die 
vermeld staan bij de technische gegevens (zie verder in dit reglement). 
 

• Uitgesloten van deelname zijn: juryleden, leden van de gemeenteraad van Hasselt, perso-
neelsleden van Clavis Uitgeverij alsmede bloed- en aanverwanten tot en met de tweede 
graad van juryleden.  

 

• Het boek moet afgestemd zijn op een leeftijdsgroep tussen 2 en 7 jaar. Voor bekroning kan 
dus alleen een kinderboek in aanmerking komen.  

 

• Door hun deelname aan de wedstrijd verzekeren de illustratoren en/of auteurs dat het inge-
zonden werk volledig oorspronkelijk is en in geen enkele vorm openbaar gemaakt is. Tevens 
verzekeren zij dat zij over het volledige eigendomsrecht ervan beschikken en dat zij het volle-
dige recht op de eerste uitgave afstaan aan Clavis Uitgeverij. 

 

• De uitgeloofde prijs bedraagt 7.500 EURO. De jury kan echter tot het besluit komen dat geen 
enkele inzending voldoende kwaliteiten heeft om voor bekroning in aanmerking te komen. 

 

• Het bekroonde werk zal uitgegeven worden door Clavis Uitgeverij, tegen de voorwaarden 
van het typecontract met de gebruikelijke honoraria in het vak. Ook werken waaraan de 
hoofdprijs niet werd toegekend, kunnen door de jury voor publicatie aan Clavis Uitgeverij 
worden aanbevolen. De titel wordt in overleg met de auteur bepaald. 

 

• Deelname aan de wedstrijd gebeurt digitaal.  
 

• Het reglement is te raadplegen op www.keycolours.com. De inzendingstermijn loopt af op 19 
juli 2020.  

 

• De tekst moet in de oorspronkelijke taal geschreven zijn. Indien de oorspronkelijke taal niet 
het Nederlands, Frans, Engels of Duits is, dient er een vertaling in één van deze vier talen te 
zijn bijgevoegd.  

http://www.keycolours.com/


• Ieder ingezonden werk dient voorzien te zijn van een titel. Werken waarop de naam of het 
adres van de auteur voorkomt, worden uitgesloten van deelname.  
 

• De ingezonden werken worden beoordeeld door een vakjury van vijf kinderboekspecialisten 
onder wie een illustrator en de winnaar van de vorige editie van de wedstrijd. De winnaar 
van deze editie neemt zitting in de jury van de volgende editie.  

 

• De uitspraak van de jury wordt bekendgemaakt op 19 september 2020. 
 

• De deelnemende illustratoren verbinden zich ertoe mee te werken aan de tentoonstelling die 
bij de toekenning van de prijs in Hasselt wordt georganiseerd en eventueel ook elders. Indien 
uw digitale inzending geselecteerd werd voor de tentoonstelling, stuurt u tijdig originele illu-
straties of kleurenprints op.  

 

• De jury beslist over alle gevallen waarover het reglement twijfel zou kunnen laten bestaan. 
Over getroffen beslissingen wordt geen correspondentie gevoerd. Zij zijn onherroepelijk.  

 

Digitale inzending 

Gebruik het formulier op de website www.keycolours.com om je werk in te zenden. De inzending 
dient de volgende elementen te bevatten: 

1. Een verhaal voor kinderen van 2 tot 7 jaar uitgeschreven op maximaal 4 A4 vellen en opge-
deeld in net zoveel tekstblokken als er in het boek zullen voorkomen.  

2. Een maquette, geschetst in potlood, op ware grootte, met al de platen van het boek zoals ze 
daarna zullen worden uitgewerkt. De tekstblokken zijn op deze pagina’s aangegeven.  

3. Drie van de hierboven vermelde platen over minimaal 1 hele pagina zijn volledig in kleur uit-
gewerkt. De gekozen techniek is vrij. 

4. De bestandsnamen van uw inzending bestaan uit de titel van uw werk en een nummer  (1, 2, 
3 …). 
 

Formaat van het boek 

U kiest een van de volgende standaardformaten: 

• 250 x 260 mm 

• 290 x 210 mm (staand of liggend) 

• 235 x 325 mm 
Het verhaal wordt verteld en geïllustreerd op exact 24 pagina’s (cover, schutbladen en titelpagina 
niet inbegrepen). De originele tekeningen zijn op ware grootte. U voorziet een afloop van 5 mm.  

De jury beoordeelt: 

• De literaire en kindgerichte kwaliteiten van het verhaal. 

• Het in beeld brengen van het verhaal.  

• De artistieke kwaliteiten van de illustraties. 
 

 

http://www.keycolours.com/

