OPEN CALL
NEUSS STIPENDIUM
01.09.—
30.11.2021
DEADLINE:
31.07.2021

BORDERLAND RESIDENCIES

De stad Neuss nodigt u uit
voor een artist-in-residence
van drie maanden in het kader
van het euregionale programma
BORDERLAND RESIDENCIES.

BORDERLAND RESIDENCIES biedt een
collectief, grensoverschrijdend
studiebeursprogramma met een
gepersonaliseerd aanbod voor
netwerken, praktijkverdieping en
kwalificatie binnen de residentie
locaties Hamminkeln-Ringenberg,
Mönchengladbach, Neuss, Venlo,
Venray en Viersen.

Van 1 september tot 30 november
2021 kan een kunstenaar op
basis van een beurs in Neuss

Projectteam

wonen en werken. De directe

Museum van Bommel van Dam, Venlo

verbinding met de plaatselijke

NRW Landesbüro für Bildende Kunst

culturele scène wordt bewerk

Odapark, Center for Contemporary Art, Venray

stelligd door een projectstudio

Frauenkulturbüro NRW e.V.

in het gemeentelijk atelierhuis

Kulturraum Niederrhein e.V., projectleiding

met zijn 25 ateliers en een
grote tentoonstellingsruimte.
Bovendien zorgen zowel de
adjunct-directeur van het
Kulturforum Alte Post, Klaus
Richter, als Christian Weber,
afdelingshoofd voor de bevorde
ring van kunst en cultuur en
voor cultuureducatie, voor het
netwerk binnen de stad.
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Diensten
Solo-beurs met verblijf van
1 september tot 30 november 2021
· 1000 Euro plus 200,materiaalvergoeding per maand
· Huurvrije studio in het
Atelierhaus Hansa 9 (Hafen)
· Huurvrije woonruimte

Artistiek toezicht ter plaatse:

Selectieprocedure

Klaus Richter

Een plaatselijke jury zal in de

Klaus Richter, zelf afgestudeerd

eerste helft van augustus uit de

aan de Kunstacademie Düsseldorf

projectaanvragen een selectie

en actief kunstenaar, kan bogen

maken.

op talrijke ervaringen met

De beslissing van de jury is

residentieprogramma’s. Zelf

definitief en is niet betwistbaar.

werkt hij in een atelierwoning in

Er is geen wettelijke aanspraak

Düsseldorf, die een residentie-

op een beurs of compensatie voor

atelier heeft. Als curator van

de sollicitatie-inspanning. De

het Kulturforum Alte Post is

beslissing wordt schriftelijk en

hij verantwoordelijk voor de

zonder opgave van redenen aan de

jaarlijkse tentoonstelling Kunst

aanvrager meegedeeld.

aus Neuss en talrijke andere
tentoonstellingsprojecten, vaak

Noot

met internationale kunstenaars.

In verband met de pandemie behoudt
de stad Neuss zich het recht

Aanvraagprocedure

voor om de voorwaarden van de

Kunstenaars die in Nederland

verblijfsperiode in overleg met de

of Noordrijn-Westfalen wonen,

aanvragers aan te passen.

werken of zijn geboren, kunnen
een aanvraag indienen. Er is geen
leeftijdsgrens.
De aanvragers wordt verzocht de
volgende documenten over te leggen
· curriculum vitae met
tentoonstellingslijst van de
laatste vijf jaar
· een kort projectoverzicht (max.
3000 tekens) over de geplande
werkzaamheden tijdens de
verblijfsperiode.
Stuur uw sollicitatie vóór
31.07.2021 uitsluitend per e-mail
naar het cultuurbureau van de stad
Neuss: kulturamt@stadt.neuss.de.
Voor bijlagen groter dan 5 MB
gelieve een link naar de download
bij te voegen.
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BORDERLAND RESIDENCIES

De burgemeester

Partners

Dank

