ICONIC PARKS ILLUMINATED!

SAMENWERKING KUNSTENAARS!
ANTWERPEN!
OKTOBER 2018!

WAT IS DE GROTE SCHIJN?!
Een wonderbaarlijk belevingsevent bij het verschijnen van de maan.!
De verbondenheid en interactie tussen mens en natuur op een magische manier beleven,!
terug naar de essentie langsheen één groot organisch canvas.!
De zintuigen worden geprikkeld in een reis vol verbazing en verwondering,!
de emoties kenbaar gemaakt en één voor één bespeeld.!
Een samenwerking van biologische en organische technieken, gecombineerd met een wel !
doordachte hoeveelheid aan innovatieve technische snufjes en niet zichtbare techniek !
om zo voor de bezoeker een unieke en fenomenale ervaring te garanderen.!
Van realisme naar surrealisme in een wereld die een loopje neemt !
met de wetten van de natuur.!
Met de nacht en de natuur als basiselementen van het decor, aangevuld door prachtige !
installaties en composities die het geheel magisch maken.!

WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK? !
Kunstenaars in de breedste zin van het woord!!
De Grote Schijn biedt de kans aan 4 lokale kunstenaars en creatievelingen om een stuk!
van ons canvas mee te vullen en te bespelen.!
Tijdens de wandeling van 2Km zijn er meerdere installatiezones voorzien die ingevuld!
kunnen worden door de winnaars van deze pitch.!
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DE OPDRACHT!
Je bent volledig vrij om te werk te gaan met wat je dan ook maar wil,!
composities en installaties rond beeldende kunst, vormgeving, !
audio visuele kunsten, dans enz..!
Wel zijn er enkele parameters die strikt dienen gehanteerd te worden. !
De Grote Schijn is een evenement in de natuur, dit organisch gevoel mag!
niet onderbroken worden.!
Je mag van alle soorten materialen gebruiken op voorwaarde dat het eindproduct !
een groot organisch gevoel uitstraalt en in harmonie met de rest van de natuur !
tot zijn recht kan komen.!
Het is dus zeker niet de bedoeling om een groot contrast te creëren,!
Maar je mag gerust de bezoeker op het verkeerde been zetten.!

WAT MOET JE DOEN?!
Bezorg ons jou portfolio of maak een presentatie van jou voorstel of concept.!
Beschrijf en illustreer zo duidelijk mogelijk wat je wil doen en met welke materialen !
je te werk zal gaan om de installatie te vervaardigen.!
Alle voorstellen en/of informatie moet binnen zijn voor 20 december 2017.!
Na intern overleg worden de gekozen kunstenaars bekend gemaakt, deze procedure !
zal tegen eind januari 2018 afgerond zijn. !
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WAT ZIT ER IN VOOR JOU?!
Allereerst de kans om mee deel uit te maken van een prachtige show.!
Krijg de unieke opportuniteit om in een fenomenaal organisch canvas!
te werk te gaan.!
De winnaars van deze pitch krijgen een budget aangeboden voor de !
realisatie van het concept, afhankelijk van hun voorstel.!
Daarnaast nemen we je natuurlijk ook mee op in onze online communicatie.!

CONTACT !
Is dit iets voor jou? !
Aarzel dan niet van ons te contacteren voor bijkomende informatie omtrent !
dit project of stuur jou idee rechtstreeks aan ons door. !
Alle inzendingen zullen persoonlijk afgehandeld worden. !

DE GROTE SCHIJN!
Christophe Van Hostauijen !
christophe@degroteschijn.be !
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