28/4/2021–28/06/2021

OPEN CALL
LICHTKUNSTFESTIVAL VONK
Werk mee aan de eerste editie van het
culturele festival, dat van 15 tot en met 23
oktober 2021 plaatsvindt in Houten.
Bij VONK ervaar je een nieuw mini-universum van tegenstellingen - tussen licht
en donker, dag en nacht en tussen de natuur en de digitale wereld. Fort bij ‘t
Hemeltje, het meest moderne fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat werd
gebouwd in 1877-1881, doet dienst als decor voor het lichtkunstfestival.
VONK is op zoek naar installaties die passen bij de locatie en de thema’s:

●

Isolatie & verbinding

●

Lokaliteit

●

Veiligheid & onveiligheid

Creatieve makers kunnen tot en met 28 juni 2021 een voorstel insturen met
bestaande werken.

"Een VONK die overslaat, die iets aanzet en zorgt voor verbinding. Het laat
mensen verwonderen en heeft een elektrische lading. Een VONK is altijd in
beweging en creëert licht in het donker. We wakkeren de VONK aan voor kunst
en cultuur; want VONK is overal, voor iedereen.”

SOORTEN WERK
Lichtkunst
Lichtinstallaties
Videoprojectie
Video Installatiekunst
Interactieve installaties
Mappings
Analoge video experimenten

VOOR WIE
Creatieve makers, Kunstenaars, Ontwerpers en HKU alumni & studenten.

THEMA’S
Lokaliteit: het opnieuw ontdekken van je omgeving. Van mondiaal leven naar alles
dichtbij huis; van ‘global village’ naar ‘heel je leven vindt plotseling plaats in je eigen
woonplaats’.
Isolatie & verbinding: met je directe omgeving, met elkaar en met de natuur. Het fort
als plek geïsoleerd van de nabije omgeving.
Veiligheid & onveiligheid: het fort als defensie middel en zelf-isolatie als defensie
middel. Veiligheid van de lokale bubbel, de wereld binnen de lokale bubbel en de
wereld daarbuiten.

DOELGROEP VONK
VONK is voor culturele beginners tot alleseters en van kunstliefhebbers tot
dagjesmensen en avonturiers. VONK richt zich hierbij voornamelijk op:
- Utrechtse studenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar.
- Inwoners van Houten en omliggende dorpen en steden, in de leeftijd van 8 tot en
met 80 jaar,

LOCATIE
Fort bij ‘t Hemeltje stamt uit 1877-1881 en is het laatst gebouwde en meest moderne
fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het verdedigde een strook grond die niet
onder water te zetten was, en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht.

Het fort is een van de buitenwereld geïsoleerde omgeving die als functie heeft
veiligheid te bieden. Waar het fort vroeger enkel diende als strategisch defensie-middel,
biedt het nu een thuis aan (broed) vogels en vleermuizen en voor bezoeker toegankelijk
om op avontuur te gaan.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Inzendtermijn open call: 28 april 2021 t/m 28 juni 2021.
Locatie expositie: Fort bij ‘t Hemeltje, Houten
Georganiseerd door: Stichting aan de Slinger, in samenwerking met Staatsbosbeheer en
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Data en tijden: 15 t/m 23 oktober 2021 - dagelijks van 17.00 uur tot 23.00 uur

WAARUIT BESTAAT JOUW VOORSTEL?
- Presentatieplan bestaand werk inclusief beeldmateriaal
- Statement: waar sta je voor als maker?
- Portfolio / CV
- Kostenraming
- Technische rider: is je werk inclusief materiaal?
- Website en social media links

RANDVOORWAARDEN
- De installatie is geschikt voor zowel in als rondom Fort bij ‘t Hemeltje.
- De werken moeten toegankelijk zijn voor de brede doelgroep van VONK.
- Voor de uitvoer wordt professionele begeleiding aangeboden en is een (beperkt)
budget beschikbaar.
- Houd rekening met de herfstmaanden: VONK vindt plaats in een koude en natte
periode van het jaar.
- De werken moeten zoveel mogelijk standalone tentoongesteld worden
gedurende de periode 15-23 oktober.

TIJDLIJN
Open call: 28 april 2021 t/m 28 juni 2021
Reactie vanuit Aan de Slinger na 8 juli 2021
Opbouw op VONK: 13 & 14 oktober 2021
VONK Festival: 15 t/m 23 oktober 2021
Afbouw: 24 oktober 2021

STUUR JE VOORSTEL UITERLIJK 28 JUNI 2021 IN!
VONK kijkt uit naar het ontvangen van voorstellen die geschikt zijn voor rondom of in het
fort. Mail naar: vonk@aandeslinger.nl o.v.v. “OPEN CALL VONK”.

