Projectvoorstel Lichtfestival Gent 2021

Achtergrond

In januari 2021 vindt de vijfde editie van Lichtfestival Gent plaats; een driejaarlijks festival
van licht, video-mapping en lichtkunst met de stad als context en canvas.
Lichtfestival Gent werkt samen met internationale lichtkunstenaars, aanstormend
lokaal talent, Universiteit Gent en kunstacademies.
Het doel van het festival is om letterlijk een ander licht te werpen op de historische
gebouwen, de waterwegen en het industriële erfgoed van de stad. Het festival slaat
bruggen met culturele instellingen, bewoners en (kunst)studenten en maakt lichtkunst
toegankelijk voor een zeer breed publiek.
In 2018 bezochten bijna 835.000 mensen het festival, met een maximum van meer dan
250.000 op zaterdagavond. De kunstwerken moeten daarom zichtbaar zijn voor een
zeer groot aantal mensen tegelijk.
Het festival is gratis en toegankelijk voor alle bezoekers.
Algemene informatie

• Datum: woensdag 27 januari – zondag 31 januari 2021.
• Festivaluren: van 19 tot 24 uur – met uitzondering van zondag: van 18u tot 24u.
Alle kunstwerken moeten de avond voor de start van het festival om 18:00 uur
geïnstalleerd zijn voor veiligheidscontroles.
Standaard wordt een periode van 4 dagen voorzien voor de opbouw van alle kunstwerken. De
periode voor het afbreken is 2 dagen. Uitzonderingen zijn mogelijk, indien op voorhand
afgesproken.

Parcours van het festival
Je kan het volledige parcours downloaden via deze link.

Voorziening van het voorstel

Naam van de kunstenaar / collectief
Contactpersoon

Naam
Adres

Telefoonnummer
E-mail
Website
Naam van het kunstwerk:
Zowel specifiek op maat van een locatie
gemaakte als op zich staande installaties zijn
mogelijk.

Tekstuele uitleg van het voorstel:

Gedetailleerde technische specificatie:
Met inbegrip van: benodigde stroom,
metingen, beamers, lampen, containers,
steigers, enz....
Het technisch personeel van het festival zal de
kunstenaars naar behoefte bijstaan, maar zal het
werk van de kunstenaars niet in plaats van de
kunstenaar zelf opzetten. Indien lokale of specifieke
apparatuur nodig is, kan het Lichtfestival Gent de
kunstenaar helpen om contact op te nemen met
lokale of gespecialiseerde bedrijven die de benodigde
apparatuur kunnen leveren.

Gedetailleerde budget in euro (€)
Zonder stroom en beveiliging.
Houd er rekening mee dat er geen bijkomende vergoeding mogelijk is voor de kosten die aanvankelijk niet in het
honorarium van de kunstenaar waren opgenomen. Het Lichtfestival Gent behoudt zich het recht om de som van
het internationale en lokale vervoer af te trekken van het gedetailleerde budget van de kunstenaar en om
alternatief vervoer te regelen. Dit geldt ook voor de kosten van accommodatie en technische uitrusting.

Artist Fee
Technische kosten
specificeren)
Vervoer
Accommodatie
Verzekering

/ materialen

(te

Gelieve de volgende details als bijlage in te dienen
• Simulaties, foto's, ontwerpen, storyboard en alle andere visuele elementen die de
essentie van het voorstel kunnen helpen vormgeven.
• Curriculum vitae met visuele voorbeelden van eerdere werken van
de kunstenaar/collectief.
• Gedetailleerde lijst van technische kosten/materialen.
Algemene opmerkingen

Wij bezorgen kunstenaars een bevestiging als wij hun voorstel hebben ontvangen.
Alle details die in dit projectvoorstel beschreven worden, dienen alleen als informatie te
worden beschouwd en zijn geen verplichting van en ten aanzien van de festivalorganisatie.
Het Lichtfestival Gent heeft het recht een voorstel te aanvaarden of af te wijzen. Het
Festival behoudt zich het recht om elk voorstel af te wijzen.
De formaten voor bestanden die geaccepteerd worden zijn onder meer Microsoft
Office, pdf of enig ander type van digitaal beeldformaat. Voorstellen kunnen worden
verzonden als AutoCad dwg-bestanden, met toevoeging van een pdf-versie.
Het Lichtfestival Gent geeft geen ingediend materiaal terug. Vragen moet men richten
aan lichtfestival@stad.gent.
Uiterste termijn voor het indienen van voorstellen

Alle voorstellen kan je tot en met 17 april 2020 sturen naar lichtfestival@stad.gent.

