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Algemene voorwaarden deelname Pitch Murals project. 
 

Afkortingen  
MH: Mauritshuis  

THSA: The Hague Street Art   
 

Bij deelname van kandidaat door aanlevering van een ontwerp gaat deelnemer akkoord met het proces en 

voorwaarden beschreven in onderstaande punten. Wijzigingen in het proces en voorwaarden zijn niet 

mogelijk.    

 

Algemeen 

1. Deelname kan geschieden vanaf de leeftijd van 18 jaar.  

2. Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland. 

3. Deelnemer moet fysiek in staat zijn muurschilderingen zelf aan te brengen op hoogte. 

4. Deelnemer heeft enige ervaring met het aanbrengen van Murals of kan deze onder begeleiding van 

THSA voltooien.   

5. Deelname vereist geen diploma's of opleidingen. 

6. MH behoudt het recht om het Pitchproject te annuleren indien omstandigheden daartoe aanleiding 

geven.  

 

Tijd en planning 

1. De Muurschildering dient in de periode 1 augustus t/m 26 augustus vervaardigd en afgerond te 

worden.  

2. Bij deelname committeert de deelnemer zich aan deze planning. 

3. Deelname kan alleen plaatsvinden indien deelnemer in deze periode beschikbaar is voor het 

vervaardigen van muurschildering. 

4. Deelname kan alleen plaatsvinden als deelnemer bij feestelijke opening op 26 augustus aanwezig 

kan zijn. 

 

Ontwerp  

1. Deelnemer levert voor 15 juni 2022 00:00 uur een schetsontwerp aan dat voldoet aan de volgende 

eisen: 

a. Toepasbaar op deze gevel. Het ontwerp hoeft niet de hele muur te vullen. De gevel is in 

totaal 115 m2. Houd er rekening mee dat het ontwerp begint boven het grijze gedeelte van 

de muur. Raampartijen en het deel links van de ramen hoeven niet meegenomen te worden 

in het ontwerp. Zonder deze gedeeltes blijft er naar schatting 50 m2 over (Foto's van muur 

in bijlage)  

b. Toepasbaar via fysieke middelen zoals onder andere spuitbussen, verf e.d.  

c. gebaseerd en geïnspireerd op de collectiestukken Meisje met de parel, Vaas met bloemen 

of Bloemstilleven met horloge uit het Mauritshuis. 

i. van deze inspiratiekunstwerken kan niet afgeweken worden  

d. Deelnemer heeft ruime artistieke vrijheid, maar uit het ontwerp moet het inspiratie 

https://www.mauritshuis.nl/ontdek-collectie/kunstwerken/670-meisje-met-de-parel/
https://www.mauritshuis.nl/ontdek-collectie/kunstwerken/1099-vaas-met-bloemen/
https://www.mauritshuis.nl/ontdek-collectie/kunstwerken/2-bloemstilleven-met-horloge/
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kunstwerk van het Mauritshuis herkenbaar zijn. 

e. Het ontwerp dient digitaal ingeleverd te worden in JPG, PNG of PDF formaat (high res).  

f. Grootte van schetsontwerp is minimaal A4 formaat (portrait) 

g. Deelnemer gaat akkoord met het tonen van ontwerp op sociale media van MH, THSA en 

Nationale-Nederlanden. 

h. Het MH, THSA en Nationale-Nederlanden zullen de ontwerpen niet met derden delen of 

deze verspreiden. 

i. Het ontwerp zal nimmer gebruikt worden voor zaken anders dan voor promotie 

doeleinden van de Pitch en het algehele Murals project van het MH.  

 

Deelname  

2. Deelname en het inleveren van het ontwerp kan tot en met 15 juni 2022 00:00 uur. 

a. Deelname kan per mail het volgende te delen,  

i. Naam, leeftijd, woonplaats  

ii. het ontwerp 

iii. een kort stukje over jouzelf als kunstenaar  

iv. jouw ervaring  

v. jouw inspiratie en achterliggende gedachte bij het ontwerp  

vi. contactgegevens ( telefoon - email)  

vii. met welke middelen het kunstwerk uitgevoerd dient te worden ( graffiti, verf ?)  

viii. Ervaring met het plaatsen van murals is een pré. Je stuurt een paar voorbeelden 

mee van je werk 

b. Stuur dit naar emailadres murals@mauritshuis.nl. 

 

Keuzeproces 

3. Het Mh en THSA hebben een vakjury bijeengebracht die de inzendingen zal beoordelen  

a. De vakjury bestaat uit  

i. Martine Gosselink, directeur Mauritshuis  

ii. Ranti Tjan, aankomend directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 

iii. David Roos, directeur STRAAT Museum Amsterdam 

iv. Elisah van den Bergh, conservator NN Kunstcollectie 

4. De vakjury selecteert drie inzendingen welke voorgelegd worden aan de buurt. 

a. Deelnemer krijgt in week 25 te horen of hij of zij geselecteerd is.  

b. Over deze uitslag wordt niet verder gecorrespondeerd. 

c. Tegen deze uitslag is geen beroep mogelijk. 

5. Voor geselecteerden:  

a. Zij worden apart benaderd door het MH. 

b. Zij krijgen uitleg in week 26 over de overeenkomst die de uiteindelijke winnaar dient te 

ondertekenen. 

c. Geselecteerden stellen in week 27 met THSA een voorlopige lijst van materialen en 

materieel op benodigd voor het realiseren van hun ontwerp.  
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6. De ontwerpen van 3 geselecteerden worden voorgelegd aan de buurtbewoners rondom het 

Joubertplein:  

a. Buurtbewoners kunnen doormiddel van een sticker aangegeven welk ontwerp hun 

voorkeur heeft.  

b. Deelnemer zal nalaten buurtbewoners te contacteren over het eigen ontwerp.  

c. Na afloop worden de stemmen geteld door de projectmedewerkers waarbij het ontwerp 

met de meeste stemmen de winnaar is.  

d. Indien er sprake is van gelijkspel tussen drie of twee kandidaten kiest de vakjury een 

uiteindelijke winnaar.  

e. Anders dan voor het doorgeven van de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd. 

f. Tegen de uitslag is geen beroep mogelijk. 

g. Indien winnaar vanwege omstandigheden niet kan deelnemen aan totstandkoming van het 

ontwerp vervalt deelname en wordt de geselecteerde met de daaropvolgende meeste 

stemmen de winnaar.  

Vergoeding  

1. Voor de deelnemer waarvan het ontwerp wordt uitgewerkt worden onkosten en realisatiekosten 

voor het creëren van de muurschildering vergoed.  

2. Het honorarium bedraagt €3.750,- (drieduizend zevenhonderdvijftig euro).  

3. Dit bedrag is exclusief materiaal, hoogwerker, primer en organisatie. De organisatie bekostigd en 

verzorgd materialen, hoogwerker en het primen van de muur. 

4. Je wilt graag meewerken aan een online portret die door onze hoofdsponsor Nationale-

Nederlanden wordt aangeboden. Je geeft toestemming aan Nationale-Nederlanden, MH en THSA 

om drie jaar na opname deze video rechtenvrij te mogen gebruiken. 

 

Kader vakjury 

1. Herkenbaarheid kunstwerk Mauritshuis.  

2. Toepasbaarheid van kunstwerk op geselecteerde muur. 

3. Uitvoerbaarheid kunstwerk in gestelde tijdspanne en middelen.   

4. Geschiktheid ontwerp en onderwerp voor de buurt. 

a. ontwerp bevat geen aanstootgevende elementen waaronder expliciet naakt of geweld of 

beledigende onderwerpen. 

b. ontwerp bevat geen elementen die niet geschikt zijn voor kinderen  

5. De vakjury motiveert schriftelijk in het kort waarom inzendingen wel of juist niet zijn uitgekozen 

voor de eindselectie. 

 

Voor vragen over deze voorwaarden of het Murals en Pitch project kunt u zich wenden tot;  

 

Naam: Mike van der Steenhoven 

 

Via email: m.vandersteenhoven@mauritshuis.nl 
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