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Ontwerp en maak een doos voor je (lievelings)boek: roman, dichtbundel of kinderboek. De taal waarin het boek is geschreven, is vrij. Wedstrijdbeschrijving ByB (Box your Book)
Het gaat er bij deze wedstrijd om dat je een doos maakt om een boek dat je ooit hebt gekocht of gekregen en waar je
door het lezen of bekijken ervan werd gegrepen. Een boek dat voor jou wat inhoud of vormgeving betreft een bijzondere
waarde heeft. De uitdaging ligt dan ook in de opdracht je te laten inspireren door dit machinaal vervaardigde boek. De
Toegevoegd > Geachte deelnemer,
kunst zal zijn op welke manier “handgemaakt” (de doos) kan aansluiten bij “machinaal” (het boek). Wil je bijvoorbeeld
dat het een eenheid vormt, of benadruk je het contrast? Hierover nadenken kan nieuwe creatieve inzichten geven voor
Toegevoegd > Leuk dat je meedoet aan de Internationale Boekbindwedstrijd Box your Book.
het ontwerpen en maken van jouw unieke en ambachtelijk gemaakte boekdoos.
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Dit boek dient na 1880 machinaal gedrukt en gebonden zijn. (Het mag niet door een handboek-

binder zijn gebonden).
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❦ Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van het volledig ingevulde deelnameformulier en het deelnamegeld.
De doos mag aan alle zijden niet meer dan 2 cm uitsteken: de maximale maten van de doos zijn
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dus 35 x 26 x 9 cm. (13,8 x 10,2 x 3,5 inch).
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❦ Het boek dient na 1880 machinaal gedrukt en gebonden zijn. Het mag niet door een handboekbinder zijn gebonden.
Praktische zaken:
❦ De maximale afmetingen van het boek zijn 31 x 22 x 5 cm. (12,2 x 8,7 x 2 inch)
De inschrijving is internationaal.
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Na inschrijving via de site www.stichtinghandboekbinden.eu/boxyourbook krijg je een deelnameik gewijzigd:
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❦ Bij de beoordeling is de jury niet bekend met de naam en de nationaliteit van de deelnemer.
Verpak de doos zodanig, dat het ongeschonden aankomt, en de verpakking hergebruikt kan wor❦ Inzendingen die niet voldoen aan de voorgaande criteria worden uitgesloten van deelname.
den bij het retourneren. De wedstrijdcommissie is niet verantwoordelijk voor schade tijdens het
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❦ Verstuur uw doos naar: GRAFISCH ATELIER HILVERSUM | NOORDERWEG 96B | 1221 AB HILVERSUM | NEDERLAND

Nota bene

www.stichting-handboekbinden.eu/boxyourbook | boxyourbook@stichting-handboekbinden.eu

De Stichting Handboekbinden en haar wedstrijdcommissie behouden zich het recht voor de wedstrijd bij onvoldoende
deelname af te gelasten. Eventueel reeds betaalde deelnamegelden zullen dan worden gerestitueerd.

