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DE PRIJZEN VAN DE FUTOROTEXTILES AWARDS 
WORDEN IN OKTOBER 2012 UITGEREIKT TIJDENS 
DE OFFICIËLE OPENING VAN HET CETI.

FUTUROTEXTILES AWARDS
« DEEL UW DROMEN EN CREATIVITEIT 
MET HET TEXTIEL VAN DE TOEKOMST »

CETI (Europees Centrum voor Innoverend Textiel) lanceert de 
FUTUROTEXTILES AWARDS, de Eerste Internationale Wedstrijd 
voor Innoverende Textiel en Design.

CETI is een internationaal onderzoekscentrum voor industriële 
perfectie op het gebied van Geavanceerde Textielmaterialen en 
Nieuwe Soepele en Composiete Materialen. Het centrum wijdt 
zich aan vernieuwing, prototyping en technologische valorisatie. 
CETI is een vooruitstrevend project van het UP-tex Cluster ter 
promotie van textiel in alle vakgebieden waar men naar nieuwe 
toepassingen zoekt. 

CETI is een pronkstuk van de stedelijke herinrichting van 
Lille-Metropool in Noord-Frankrijk. Het centrum dat op 10 oktober 
2012 ingewijd wordt is tot stand gekomen met �nanciële steun 
van Europa, Frankrijk, de regio, de Stedelijke Gemeenschap 
Lille-Metropool. 
De o�ciële opening gaat met veel evenementen gepaard: 
professionele conferenties, de tentoonstelling 
FUTUROTEXTILES#3, Cetilab voor culturele en zakelijke 
uitwisselingen en FUTUROTEXTILES AWARDS - de eerste 
internationale wedstrijd voor Innoverend textiel en Stadsdesign.
De wedstrijd FUTUROTEXTILES AWARDS is door Lille-design en 
CETI georganiseerd, in samenwerking met lille3000 welke de 
reizende tentoonstelling FUTUROTEXTILES verzorgt en FUTEX die 
de studentcomponent van de wedstrijd op zich neemt. 

De wedstrijd staat open voor professionals uit de wereld van 
architectuur, landschapsdesign of industriële vormgeving 
(individueel, in agentschap of bedrijf ) en voor studenten uit het 
hoger onderwijs. 

De FUTUROTEXTILES AWARDS wedstrijd heeft tot doel 
textielinnovatie en het gebruik van soepele en samengestelde 
materialen in stadsdesign en het dagelijkse leven te bevorderen.

De textielsector en het design worden hiermee in een 
excellentiebeleid geplaatst, CETI krijgt internationale bekendheid 
waardoor Lille-Metropool in een economische, wetenschappelijke 
en creatieve dynamiek belandt. 

Toon uw creativiteit en ontwikkel het textiel van de toekomst of 
innoveer de onverkende toepassingen ervan!

Stuur uw dossier voor 6 april 12 uur 2012 op, de deelname is 
gratis. In juni 2012 worden de genomineerden en de winnaars van 
de wedstrijd bekend gemaakt. Zij kunnen aan de o�ciële opening 
van het CETI deelnemen.

Binnen de professionele wedstrijd worden onder de 10 
genomineerden drie winnaars aangewezen:
     De CETI prijs (€ 5.000) voor het beste dossier ‘Hightech voor 
Textiel Innovatie’
     De Lille-design prijs (€ 5.000) voor het beste dossier ‘Hoge 
Gebruikskwaliteit’
     De lille3000 prijs (€2.000) voor het beste dossier van ‘Grote 
Creativiteit’ en het belichten van de tentoonstelling 
FUTUROTEXTILES3 die tijdens de inwijding van CETI start. 
Bij de drie prijzen geldt een aanvullende envelop voor het 
ontwikkelen van het product (€10.000 voor het CETI, €10.000 voor 
Lille-design en €2.500 voor lille3000)
De 10 genomineerden zullen in de ruimte van Lille-design in 
Tourcoing exposeren. 

Voor de studentenwedstrijd wijst FUTEX drie winnaars aan onder 
20 genomineerden met hulp van de sponsors (€2.000 voor elke 
prijs met een envelop van €3.000 voor het opzetten van  het 
project). De 20 genomineerde dossiers worden tijdens de 
inhuldiging van het CETI geëxposeerd.
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WOORD VAN ANDRE BEIRNART,
DE VOORZITTER VAN UP-tex, 
PROJECTLEIDER VAN CETI

Het CETI is zowel een uitzonderlijk technologisch platform met 
een concentratie van hightech uitrustingen op eenzelfde plaats 
en tevens een centrum voor onderzoek, productontwikkeling, 
–testen, en uitvoering op kleine schaal. 
Het CETI brengt kennis voor textielinnovatie bijeen en versnelt 
deze, en levert daarnaast creatieve oplossingen voor elk 
vakgebied. 
Ik nodig u uit om dit prachtige project met ons te delen door 
aan onze Europese wedstrijd FUTUROTEXTILES AWARDS deel 
te nemen.
Ontwikkel uw creativiteit en fantasie voor het textiel van 
de toekomst! 

FUTUROTEXTILES AWARDS 2012
SAMENVATTING

  Thema’s: Innoverend textiel & Stadsdesign 
(professionals)/ Textielinnovatie (studenten)

Doelgroep: professionals / studenten

 Deelnamegebied: Europa

 Talen: Engels / Frans

  Contact voor professionals:  
www.lille-design.com

  Contact voor studenten: 
http://futex.canalblog.com/ 

  Uiterste datum voor het inleveren van de dossiers: 
6 april 2012 

  Beraadslaging door de jury en bekendmaking bij 
de kandidaten: mei / juni 2012 

 Prijsuitreiking:10 oktober 2012

Meer informatie en wedstrijdreglement: 

www.ceti.com

www.lille-design.com

http://futex.canalblog.com/


