APPLICATIE FORMULIER OPEN SPACES 800
Voorwaarde voor deelname aan het OPEN SPACES 800-project is dat de onderwerpen CITY
BOCHOLT en SPACE worden opgenomen: zie de projectinformatie.
De OPEN SPACES 800 Woord Kubus dient daarbij als een inspiratie en artistieke reisgids: het
laat de thema's zien die je als kunstenaar kunt oppakken om ze uit te werken in je project
projectvoorstel en werkconcepten ... als schilderij, tekening, grafiek, fotografie, collage,
object, bouwmodel, installatie of digitale kunst.
APPLICATIE:
Alle projectvoorstellen moeten op de in de projectinformatie genoemde thema's betrekking
hebben.
Projectvoorstellen kunnen alleen in digitale vorm worden ingediend en alleen in de Duitse of
Engelse taal. Voorstellen op papier of per post worden niet in behandeling genomen.
Inzendingen moeten de volgende informatie bevatten:
•

Curriculum Vitae (maximaal 1 pagina)

•

Huidige contactgegevens incl. eventuele website

•

Projectbeschrijving/conceptidee (maximaal 2 pagina's)

•

Projectschets/eventueel beeldmateriaal

CV, contactgegevens en projectbeschrijving a.u.b. als WORD-document
Projectschets in PDF-formaat
Foto's in JPG-formaat
Stuur bestanden & foto's van meer dan 10 MB a.u.b. uitsluitend via www.WeTransfer.com.
Stuur het projectvoorstel samen met alle bijlagen via e-mail naar:
info@openspaces800.de
De sluitingsdatum is vrijdag 29 januari 2021, 17:00 uur.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Workshop & expositieruimtes:
De geselecteerde kunstenaars verplichten zich om tijdens de projectperiode in Bocholt ter
plaatse aan hun kunstwerken te werken. De twee workshop/tentoonstellingslocaties inSPACE KUNSTHAUS en out-SPACE KUBAAI zijn voor dit doel beschikbaar.
Accommodatie:
Kunstenaars die niet in Bocholt wonen, worden ondergebracht bij gastfamilies.
Accommodatie en maaltijden van de gastfamilies zijn gratis. Hotels zijn beschikbaar in
Bocholt - de verblijfskosten zijn voor rekening van de kunstenaars zelf. De lunch is gratis.
Vergoeding:
De deelnemers ontvangen een kunstenaars vergoeding. Een maximale vergoeding van
€ 1.950 bruto is beschikbaar voor de gehele projectperiode in september 2021. Het
honorarium wordt berekend op basis van de werkelijk gewerkte uren. Het maximale inzet
aan uren is 56 uur á € 35,- bruto. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen subsidies voor
reiskosten en eventuele bijdragen aan de Künstlersozialkasse worden toegekend. Er is geen
wettelijke aanspraak op deze subsidies.
People Participation:
OPEN SPACES 800 is niet alleen een gedeelde kunstervaring en een kunstexperiment voor
alle deelnemende kunstenaars, maar het is ook een PEOPLE PARTICIPATION ART PROJECT.
Dit omvat het IDEEENFORUM in mei 2021 en het WORKSHOP-FASE in september 2021.
Door deel te nemen aan OS800 gaan alle geselecteerde kunstenaars ermee akkoord dat ze
online deelnemen aan het ideeënforum en dat bezoekers tijdens de openingstijden van de
workshop op de beursdagen toegang hebben tot de workshoplocaties en eventueel foto's
kunnen maken - dit alles met inachtneming van de dan geldende Corona-regels.
Datum Ideeën Forum:
Online deelname aan het "Ideeënforum" in mei 2021 (exacte datum wordt nog bekend
gemaakt) is verplicht. Kunstenaars moeten ervoor zorgen dat ze kunnen deelnemen aan een
digitale videoconferentie/streaming.
Termijn Workshop:
Aankomst en ontvangst voor deelnemende kunstenaars: Vrijdag 17 september 2021.
Vertrek: Maandag 27 september 2021.
Corona maatregelen:
Afhankelijk van de situatie van de coronapandemie zullen dan geldende coronamaatregelen
van toepassing zijn. Er wordt op toegezien dat deze maatregelen worden nageleefd en tijdig
in verschillende talen worden aangekondigd. Alle deelnemende kunstenaars verplichten zich
ertoe zich te houden aan de dan geldende Coronaregels.

ORGANISATOR:
OPEN SPACES 800 wordt georganiseerd door de Stad Bocholt (afd. Cultuur en Onderwijs) in
samenwerking met het LWL-TextilWerk, Stadtmuseum Bocholt, Europe Direct
Informationszentrum Bocholt, Stadtsparkasse Bocholt en Grenzhoppers. OPEN SPACES 800
wordt door de deelstaat Noordrijn-Westfalen gefinancierd uit het programma "HeimatWerkstatt".
Bij deze dien ik een applicatie in voor deelname aan het kunstproject OPEN SPACES 800 en
ga ermee akkoord dat de gegevens die in de aanvraag voor deelname aan het kunstproject
OPEN SPACES 800 (formulier/projectbeschrijving/PDF) worden verzameld, digitaal kunnen
worden vastgelegd en opgeslagen voor de duur van het project. *
Naam:

.................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................
.................................................................................................................

Email:

................................................................................................................

Telefoon:

................................................................................................................

Website:

................................................................................................................

Mijn artistieke werk behoort tot de discipline: (gelieve te markeren met een kruisje X)
Sculptuur/object sculptuur/installatie
☐
Schilderkunst
☐
Grafiek/tekenen
☐
Fotografie/film/videokunst
☐
Conceptuele kunst
☐
Digitale kunst
☐
Andere (gelieve te specificeren)
☐

Ik verklaar dat ik akkoord ga met de voorwaarden voor deelname*:
Plaats

Datum

Naam

Gelieve de projectbeschrijving in te dienen als een WORD-document:
Lettertype: 12 punt, Times New Roman
Lijnafstand: enkelvoudig (1,0)
Gelieve de marges van de pagina's niet te wijzigen
Maximaal 2 pagina's (!)
Markeer elke pagina van uw WORD-document en PDF met uw naam.
Markeer foto's in de bijschriften met uw naam.
*)
Opmerking over de vertrouwelijkheid van de gegevens:
Alle persoonsgegevens en persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden
doorgegeven. Alle informatie is onderworpen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Na afloop van het OPEN SPACES 800-project worden de gegevens verwijderd.
Verwijzing naar de fotografische begeleiding van het kunstproject OPEN SPACES 800:
Tijdens de projectdagen worden foto's en eventueel filmbeelden gemaakt van de deelnemende kunstenaars en
hun kunstwerken, die onder andere worden gebruikt voor perspublicatie, website-informatie en documentatie
in de vorm van een brochure/website. Elke deelnemende kunstenaar is verplicht de daartoe verstrekte
toestemmingsverklaring te ondertekenen, waarin de kunstenaars toestemming geven voor het maken van foto's
of filmopnamen van hen en hun kunstwerken. De foto's of filmopnamen mogen zonder beperkingen in tijd,
ruimte, inhoud of onderwerp worden gepubliceerd en op een andere manier worden gebruikt, op voorwaarde
dat ze betrekking hebben op OPEN SPACES in brede zin.
Toelating:
Alle beslissingen over het in aanmerking komen voor deelname aan het project zijn definitief en er kan geen
beroep tegen worden aangetekend. De plaats van uitvoering en jurisdictie is Bocholt.
Rechten kunstwerken:
De gepresenteerde kunstwerken blijven eigendom van de auteurs.
Verzekering:
De kunstenaars zijn aansprakelijk voor hun eigen werk.

