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"Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts".- Overeenkomst
Jury/Tentoonstelling in de "Patinoire Royale".

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet,

Gelet op de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs;

Gelet op het Decreet van 17 mei 1999 van de Franse Gemeenschap met betrekking tot het hoger kunstonderwijs;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

Overwegende dat deze overeenkomst tot doel heeft tussen “La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach” en de Stad Brussel de
voorwaarden vast te leggen voor de gratis terbeschikkingstelling van de lokalen van “La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach” in
het kader van de eindejaarsjury en de tentoonstelling van de werken van zes studenten van de opleiding Master 2 Textielontwerp;

Overwegende dat de lokalen van dinsdag 31 mei tot zaterdag 4 juni door “La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach" aan de Stad
Brussel ter beschikking gesteld worden voor de volgende evenementen:
- Dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni : montage van de werken;
- Donderdag 2 juni van 9.00 tot 12.00 uur : jury in aanwezigheid van publiek;
- Van donderdag 2 juni (vanaf 13.00 uur) tot zaterdag 4 juni : tentoonstelling van de werken;
- Zaterdag 4 juni 2022 van 17.00 tot 19.00 uur : ontmanteling van de tentoonstelling en vervoer van de werken;
- Maandag 6 juni en dinsdag 7 juni 2022 van 9.00 tot 14.00 uur : herstel in de oorspronkelijke staat.

Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : de overeenkomst Jury/Tentoonstelling in de Patinoire Royale tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de
“Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts”, en "La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach" is
aangenomen.
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