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FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE 
 

Internationale kunstwedstrijd voor kinderen en tieners 

De FCI organiseert dit jaar een kunstwedstrijd voor kinderen en tieners, the International Pigeon Art 
Competition 2021 for Children and Teenagers (IPACC), met als centraal thema “de reisduif”. De reisduif 
gezien door de ogen van de kinderen, hoe zij de reisduif ervaren en beleven door middel van een 
tekening/schilderij, een fotomontage of door het maken van een video. Alle kinderen tussen 5 en 18 jaar 
mogen deelnemen. 

➢ Hoe gaat het in zijn werk? 

1. je moet je inschrijven: klik op de link hieronder en vul het formulier in 

International Pigeon Art Competition for Youth 2021 

2. Geef je kunstwerk een titel. Het is belangrijk dat je je naam nergens vermeldt. 

3. Stuur je werk vóór 31 oktober per e-mail naar ipacc@pigeonsfci.org. Per onderdeel 
(tekening/schilderij, fotomontage of video) mag er 1 werkje verstuurd worden, iedereen mag dus 3x 
(1x/onderdeel) deelnemen. De tekening/schilderij moet per e-mail bezorgd worden aan de FCI, maar 
het origineel moet per post opgestuurd worden naar de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 
Halle. 

4. De kunstwerken worden per onderdeel en per leeftijdsgroep beoordeeld: 

❖ Kinderen t.e.m. 6 jaar 

❖ Kinderen van 7 t.e.m. 11 jaar 

❖ Tieners van 12 t.e.m. 18 jaar 

De leeftijd op 31 oktober 2021 telt. 

5. De uitslag wordt op 01/12/2021 bekend gemaakt. 

➢ Hoe worden de werken beoordeeld? 

1. Door een professionele jury: zij gaan beoordelen op basis van volgende criteria: 
het idee, het concept of het verhaal achter elk kunstwerk en hoe het kunstwerk naar voor wordt 
gebracht. 

2. Door het publiek: alle werken worden geüpload op de officiële website en de facebook-pagina van de 
FCI. Het publiek kan dan stemmen over de inzendingen. De deelnemer met de meeste stemmen, 
krijgt de publieksprijs. 
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➢ Wat kan je winnen? 

Per onderdeel en per leeftijdscategorie worden er, op internationaal vlak, 3 prijzen verdeeld.   

❖ 1ste prijs: 1 filmdoosje “10 to See” (een origineel metalen filmdoosje met daarin 10 
bioscoopvouchers geldig in alle Kinepolis bioscopen in België) 

❖ 2de prijs: 1 filmdoosje “ 4.2” ( een origineel metalen filmdoosje met daarin 4 bioscoopvouchers en 
2 food & drink vouchers geldig in alle Kinepolis bioscopen in België) 

❖ 3de prijs: een schilderskoffer/tekenkoffer 

Alle winnaars ontvangen tevens een FCI-geschenkdoos: items met FCI-logo, een diploma en een 
trofee. 

Alle kunstwerken zullen op de officiële website https://pigeonsfci.org en op de Facebook-pagina van de FCI 
worden gepubliceerd. 

Als je vragen of hulp nodig hebt, neem dan contact op met ipacc@pigeonsfci.org 

We kijken uit naar je kunstwerken. 
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