Oproep voor jonge makers/maaksters in het kader van het PodVis festival
PodVis (www.podvis.be) is een nieuw festival voor VISuele PODiumkunsten voor
(verdorven) kinderen en jongeren, georganiseerd door Beeldsmederij DE MAAN, Froe Froe,
Ultima Thule en Cultuurcentrum Mechelen. Het zal plaatsvinden op 3-4-5-6 januari 2019 in
Beeldsmederij DE MAAN en de gebouwen van CC Mechelen.
In het kader van dit festival zijn wij op zoek naar jonge makers die een korte voorstelling (10
minuten max.) maken. We groeperen die stukken onder de noemer VILLAGE, een dorp van
jonge makers, waarbij het publiek van de ene plek naar de andere gaat. Het parcours duurt
in totaal ongeveer 1,5 u. De speelplekken kunnen variëren van woonkamers tot kleinere
bijruimtes over lokalen in een conservatorium tot een binnentuin. De VILLAGE vindt plaats
op zaterdag 5 januari 2019 (11u) en zondag 6 januari 2019 (17u) en is in principe
toegankelijk voor iedereen, dus ook toegankelijk voor de jongste kinderen. Theater,
performances, installaties, ....alles is toegelaten zolang het maar beeldend is. En liefst
vernieuwend.
Deadline:
Gelieve je dossier waarin je je project uit de doeken doet (max. 1 A4 + CV apart en korte
motivatie) in te dienen bij info@podvis.be ten laatste op 20 oktober om 20u.
Een jury maakt een selectie o.b.v. de ingezonden dossiers. De selectie wordt bekend
gemaakt op 31 oktober 2018. Er worden max. 7 artiesten aangetrokken voor de VILLAGE.
De gekozen artiesten maken ook kans om hun werkstuk opnieuw te presenteren op het
BOZE WOLF FESTIVAL, editie 2019: https://www.hetgasthuis.be/aanbod/36/boze-wolffestival
Voorwaarden:
- Jonge maker of nieuw in het beeldende theaterveld. Kunststudenten zijn welkom, je
moet wel minimum in een master zitten.
Opmerkingen te vermelden in dossier:
- Met hoeveel personen wil je dit project realiseren/presenteren?
- Heb je een verduisterbare ruimte nodig?
- Binnen of buiten?
- Technische omkadering moet minimaal zijn. Geef aan wat je nodig hebt.
- Er wordt een vergoeding voorzien op maat van het project.

