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 Een Vrouw, een Stem 
 

TECHNISCHE KAART VAN DE TENTOONSTELLING 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1. Tentoonstellingspanelen  
 

 2 inleidende panelen (één in het Nederlands, één in het Frans) (140 x 50 cm) 
 

 30 panelen (70 x 100 cm, ca. 5 kg): de afbeeldingen zijn per paneel gedrukt op één 
vel papier dat bevestigd is tussen een kunstvezelplaat en een plexi-bescherming 
 

o 26 panelen bestaan uit afbeeldingen (kopies van gedrukt materiaal, van 
gravures, van karikaturen en van affiches) met bijhorende uitleg 
 

o 4 panelen zijn extra tekstpanelen 
 

 De panelen zijn gemakkelijk hanteer- en vervoerbaar, en voorzien van een systeem 
om ophangen mogelijk te maken.  
 

 Aangezien de tentoonstelling tweetalig is van opzet, vindt men op de panelen beide 
talen terug: het kleurverschil in de tekst (rood voor Frans, blauw voor Nederlands) 
maakt het gemakkelijk om een specifiek taalparcours te volgen. 

 
 

Bruikleenvoorwaarden: te ontlenen tegen 50 euro per week.  De huurder is verplicht de 

tentoonstelling, die een waarde heeft van 10.420 Euro voor de periode van bruikleen op eigen 
kosten tegen alle risico’s te verzekeren via een verzekering ‘van muur tot muur’. Ook de 
transportkosten en de kosten voor het opstellen en afbreken vallen ten laste van de huurder. 
 
  

2. De dragers  
 
De eigenlijke tentoonstellingspanelen kunnen gemakkelijk met koorden/kettingetjes 
opgehangen worden aan een muur (indien er rails of dergelijke voorzien zijn) of aan andere 
constructies. Indien de organisator daar niet over beschikt kunnen de dragers van het AVG 
mee ontleend worden. 
 
Ze bestaan uit een buizenconstructie (gemakkelijk op te zetten) waaraan grote witte 
basispanelen bevestigd worden.  De constructie kan echter alleen gebruikt worden indien ze 
zo wordt opgesteld dat telkens beide zijden van de basispanelen gebruikt kunnen worden om 
een tentoonstellingspaneel aan te bevestigen (dus centraal in een zaal, niet langs een muur 
want dan is er onvoldoende materiaal om alle panelen te bevestigen).  Indien de dragers mee 
worden ontleend, kan er een model van grondplan worden bijgeleverd. 
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Bruikleenvoorwaarden: de dragers kunnen mee ontleend worden aan 25 euro per week 

en indien er voor een verzekering gezorgd wordt (waarde: 7.200 euro). De transportkosten 
vallen ten laste van de organisator.  
 
 

3. Documentatiemateriaal 
 

Er kunnen catalogi in depot gegeven worden: in dat geval betaalt de organisator 2,50€ per 
verkocht exemplaar aan het AVG en geeft ze de niet-verkochte exemplaren terug. 
 
 


