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Start ARC18 Awards
Vanaf donderdag 24 mei is het mogelijk om projecten in te zenden voor de ARC18 Awards, de
meest gewaardeerde architectuurprijzen van Nederland en Vlaanderen. De ARC Awards is de enige
ontwerpprijs van stoel tot stad en wil het ontwerp in de volle breedte voor een groot publiek
promoten en vernieuwing zichtbaar maken. We belonen de inzet van ontwerpers met publiciteit
en publicaties.
Categorieën
Inzenden kan voor de categorieën Architectuur, Interieur, Meubel, Detail en Innovatie.
Nieuw dit jaar is de ARC18 Development Award, die de inzet van excellente architectuur in
commerciële projectontwikkeling wil bevorderen. Met deze award willen we de dialoog tussen
projectontwikkelaar en architect aanmoedigen om tot een hoogwaardige kwalitatieve gebouwde
omgeving te komen.
Deelname voorwaarden
Iedere ontwerper, afgestudeerd aan een architectuuropleiding in Nederland en Vlaanderen, kan
meedingen naar de prijzen door het insturen van een of meer projecten. Inzendingen moeten
betrekking hebben op gebouwen die in Nederland en Vlaanderen zijn opgeleverd tussen 1 augustus
2017 en 31 juli 2018.
Wijze van inzending
Inzenden voor ARC18 Awards is mogelijk tot 1 september 2018. Vervolgens selecteren onafhankelijke
jury’s voor iedere categorie genomineerde en winnende projecten. Op 22 november 2018 worden de
winnaars tijdens een feestelijke award show bekend gemaakt. Kijk voor meer informatie en het
inzenden van projecten op de site www.arc-awards.nl
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Voor meer informatie over ARC18 Awards kunt u contact opnemen met Harm Tilman,
hoofdredacteur van de Architect, op 06-222 40 855 en via e-mailadres harmtilman@vakmedianet.nl
Over de Architect
De Architect begon in 1971 als het vakblad voor architecten en is uitgegroeid tot een multimediaal merk met
naast het vakblad een digitaal magazine, website, nieuwsbrieven, evenementen en sociale kanalen. De
Architect inspireert architecten middels objectieve en vernieuwende content en steunt op de pijlers ontwerp,
techniek en ondernemerschap. Meer informatie: www.dearchitect.nl

