OPROEP KUNSTENAARS ITGWO Kinderkunstprogramma 2018
Van 30 augustus t/m 2 september 2018 vindt de 10e en jubileumedite plaats van
Into The Great Wide Open (ITGWO), een klein maar erg fjn en toonaangevend festval op Vlieland
met muziek, beeldende kunst, flm en een avontuurlijk kinderkunstprogramma, midden in de natuur.
AVONTUURLIJKE EN WONDERBAARLIJKE KINDERPROJECTEN GEZOCHT
ITGWO is voor het kinderkunstprogramma op zoek naar professionele kunstenaars(docenten),
vormgevers of createven, die op een inspirerende manier hun verbeelding weten om te zeten in
uitdagende en onderscheidende concepten en projecten voor kinderen. Centraal in het programma
staat het beleven, verwonderen, ontdekken, verbeelden, onderzoeken, experimenteren, maken en
spelen in de zilte buitenlucht en natuur, en de openbare ruimte van Vlieland.
Het kinderkunstprogramma is gericht op kinderen tot en met 17 jaar, waarbij er expliciet ook
projecten worden gezocht voor de allerkleinsten (0-2 jaar) en oudere kinderen (12-17jaar)
Uitgangspunten:
> Projecten hebben bij voorkeur een link met de omgeving en de natuur van het eiland.
> Bij de projecten wordt veel waarde gehecht aan ‘het verhaal’ waar kinderen in worden
meegenomen.
> Bij de projecten wordt gekeken naar een sterke vormgeving gecombineerd met een praktsche
uitvoering (aansluitend bij de setng en de buitenlocate)
Kijk op de website van ITGWO voor meer informate en krijg een indruk van het festval en de locate
op het eiland met deze afermovie.
Praktisch
Deadline aanmelding:
Vrijdag 2 februari 2018
Selectegesprekken:
21, 22 & 23 februari 2018 in Amsterdam (dag of avond)
Informateavond
15 en 16 januari 2018 in Amsterdam. Aanmelden voor de informateavond via
kinderkunst@intothegreatwideopen.nl
Let op: op beide avonden wordt dezelfde informate verstrekt.
Festvalperiode:
Festvalperiode 30 augustus t/m 2 september, het kinderprogramma vindt plaats vanaf 31 augustus.
Opbouw: vanaf dinsdag 28 of woensdag 29 augustus (afankelijk van het project)
Afbreken: zondag 2 (einde dag) t/m maandag 3 september
Vergoeding
Honorarium €750 excl. BTW per project. Kunstenaars krijgen daarnaast reiskosten vergoed, verblijf op
camping Stortemelk, maaltjden en een festvaltcket.
Vergoeding materiaalkosten maximaal €250.

Jubileumproject: Een cadeau voor het eiland
Tijdens deze jubileumedite van het festval willen we graag in het programma een speciale plek in
ruimen voor één groter project waarbinnen kinderen samen met kunstenaars, gedurende het
weekend samen werken aan een cadeau voor het eiland en de eilandbewoners. Te denken valt aan
een groot ‘gesamtkunstwerk’ waar iets bijzonders mee gebeurt of mee aan de hand is op het moment
dat het cadeau op de laatste dag van het festval aan het eiland wordt ‘overhandigd’.
De vorm van het kunstwerk ligt open, het mag multdisciplinair van aard zijn en het krijgt een
symbolische en zichtbare plek op het festval.
Voor dit project kunnen andere afspraken worden gemaakt wat betref opbouw, afbouw en
honoraria.
Aanmelden
Gebruik het volgende formulier om te omschrijven wat je wilt doen, welke sfeer je neer wilt zeten en
wat daarvoor nodig is en stuur het op samen met je portolio, beeldmateriaal, cv en als mogelijk al
een kostenoverzicht bij het project.
Eventueel dingen nasturen per post kan naar:
Post:
ITGWO
t.a.v. Eva Laurillard
Buiksloterweg 5a
1031 CC Amsterdam
Mail voor vragen en meer informate naar kinderkunst@intothegreatwideopen.nl

