Toelichting indienen projectvoorstel Woest&Bijster 2018
Periode: 20-28 oktober 2018

Criteria waar je werk aan dient te voldoen:
1. Je laat je inspireren door het landschap waar Woest&Bijster plaats vindt (zie kaart). Je
werk is nieuw en speciaal gemaakt of aangepast voor Woest&Bijster.
Dit doe je door ter plekke kennis te gaan nemen van het gebied. Zoek een specifieke plek
waar je jouw idee wilt gaan uitvoeren. Leg deze plek vast op een foto en zorg dat je precies
op de kaart kunt aangeven waar deze locatie is. Dit kan ook door middel van GPS
coördinaten.
2. Verwoord in je projectplan waarom je specifiek deze plek hebt uitgekozen voor je werk.
3. Zorg voor een alternatieve plek: als je idee geselecteerd wordt, zullen we ons uiterste best
doen om toestemming te krijgen van de landeigenaar, maar soms krijgen we die
toestemming niet en moet er gezocht worden naar een alternatieve plek.
4. Beschrijf in je projectplan hoe je jouw werk wilt realiseren: welke materialen, technieken,
proces is er nodig?
5. Beschrijf in je plan tevens wat je van de organisatie nodig hebt qua randvoorwaarden:
elektriciteit, verlichting, een tent etc.
6. Voeg een gespecificeerde begroting (inclusief BTW) toe.
7. Hoe zorg je er voor dat je werk veilig is voor bezoekers? Denk aan stevigheid constructie
bv.
8. Titel of werktitel
9. Werk waarbij bezoekers worden uitgenodigd tot deel nemen, participatie aan het
werk heeft onze voorkeur.
10. Interdisciplinair werk, waarbij de grenzen tussen de verschillende kunstdisciplines
worden opgezocht, heeft onze speciale aandacht.
11. Voeg een portfolio toe aan je projectplan of een link naar je website.

12. Je kunt je werk zelf plaatsen in de week voorafgaand aan het festival, maar uiterlijk op
donderdag 18 oktober.
13. Je zorgt zelf voor het weer verwijderen van je werk in de week na 28 oktober.
14. Je kunt bij de opening van het festival aanwezig zijn: avond 19 oktober
15. In de periode na 22 mei, zullen er gesprekken zijn met de kunstenaars om je plan verder
door te spreken: je bent in de gelegenheid om ergens tussen 23 mei en 14 juli een overleg te
hebben met de organisatie van Woest&Bijster.

Stuur je volledige projectplan vóór 15 mei op naar:
info@woestenbijster.nl of naar Woest&Bijster
t.n.v. Ellen Bouter
Groenestraat 52
6721JC Bennekom
Uit alle inzendingen zullen 15 werken geselecteerd worden en 5 locatietheatervoorstellingen.
In de week van 22 mei hoor je van ons of uw idee uitgekozen is voor Woest&Bijster en of je
werk gerealiseerd kan gaan worden.

Vergoeding kunstwerken:
materiaalkosten: tot max. 1500 (incl. BTW) euro
uren kunstenaar: tot max 500 (incl. BTW) euro
Vergoeding voorstellingen:
Let op! Op dit moment zijn we nog fondsen aan het werven, mocht dit minder resultaat
opleveren dan verwacht dan kan het zo zijn dat we het programma moeten aanpassen
en mogelijk ook minder aan kunstwerken en voorstellingen kunnen uitgeven.
ontwikkelkosten voorstellingen: tot max. 2000 euro (incl.BTW)
De inkomsten van de entreekaartjes zijn voor de theatermakers.
Per entreekaartje is 1 euro (incl. BTW)bestemd ten behoeve van de organisatiekosten. Max
bedrag entreekaartje is 8-10 euro. We willen het festival graag laagdrempelig houden.
Kaartverkoop: centraal via onze website kunnen bezoekers reserveren tot en met 19
oktober. Van 20-28 oktober kan de reservering alleen op het festivalterrein tot 1 uur voor de
voorstelling.
Aantal voorstellingen per dag en op welke dagen deze zullen worden ingepland: in overleg.
Bij combinaties of cross-overs: in overleg wordt er gekeken wat mogelijk is qua vergoeding
ontwikkelkosten.
Mocht je nog vragen hebben: mail naar info@woestenbijster.nl

