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om je heen 

                   wat je ziet 
                   is niet 
                          je omgeving

            jij bent het
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01/12/2022–01/03/2023

OPEN CALL: VONK

WIJ DE AARDE
LICHTKUNSTFESTIVAL OP
FORT BIJ ‘T HEMELTJE
deadline: 1 maart 2023

Er is een revolutie nodig en die begint van binnen in ieder van

ons. We zijn al een lange tijd homo sapiens. Nu is het tijd om

homo conscious te worden.

In WIJ, DE AARDE ervaar je hoeveel we op onze moeder [AARDE]

lijken en misschien zelfs dat de scheidingslijn tussen ons een

illusie is?

VONK is op zoek naar installaties voor de tweede editie van het

lichtkunstfestival op Fort bij ‘t Hemeltje, die aansluiting vinden bij

de locatie en het thema: WIJ DE AARDE. Creatieve makers

kunnen tot en met 1 maart 2023 een voorstel insturen.



KIJK OM JE HEEN

WAT JE ZIET

IS NIET JE OMGEVING,

JIJ BENT HET.

“We are here to awaken from our illusion of separateness.”

― Thich Nhat Hanh

SOORTEN WERK:

Lichtkunst en installaties

Installatiekunst

Audiovisuele kunstwerken

Videoprojecties en video Installatiekunst

Interactieve installaties

Analoge video experimenten

Levensgrote sculpturen

Kinetic art

Cross-over installaties

Inflatables

Audio ervaringen



VOOR WIE:
Kunstenaars, Creatieve makers, Ontwerpers en Studenten.

THEMA:

WIJ DE AARDE

De aarde is als onze moeder: zij voedt en beschermt ons op elk moment.
Zij geeft ons lucht om in te ademen, vers water om te drinken, voedsel om te eten en
geneeskrachtige kruiden om ons te genezen als we ziek zijn, houdt zelfs langs scherende
kometen met een magnetisch veld op afstand.  Elke ademhaling die we inademen bevat
stikstof, zuurstof, waterdamp en sporenelementen van onze planeet.

We dragen elke dag een stuk aarde met ons mee en we versmelten er weer mee na onze
dood. Wanneer je je verwondert over dat de AARDE zoveel meer is dan alleen je
omgeving, zul je misschien bewogen worden om haar te beschermen.

De elementen van de natuur

De kunstroute binnen VONK gaan we opbouwen aan de hand van de 4 elementen van de
natuur. De vier elementen: aarde, water, lucht en vuur zijn de bestanddelen van de ons
omringende werkelijkheid, waar wij ook deel van uitmaken.
Aarde, water, lucht en vuur, of anders ook wel materie, gevoel, ratio en daadkracht.
Leer aan de hand van de elementen op een nieuwe manier naar je omgeving kijken. Kijk
om je heen, wat je ziet is niet je omgeving - jij bent het.

DOELGROEP VONK:

VONK is voor culturele ‘beginners’ tot ‘alleseters’ en van kunstliefhebbers tot

dagjesmensen en avonturiers. Opgesplitst in:

- Utrechtse studenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. -

Inwoners van Houten en omliggende dorpen en steden, in de leeftijd van 8 tot en met

80 jaar,  en lichtkunst liefhebbers uit het hele land.



LOCATIE:

Fort bij ‘t Hemeltje stamt uit 1877-1881 en is het laatst gebouwde fort van de Nieuwe

Hollandse Waterlinie. Het verdedigde een strook grond die niet onder water te zetten

was, en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht.

Het fort is een van de buitenwereld geïsoleerde omgeving die als functie heeft veiligheid

te bieden. Waar het fort vroeger enkel diende als strategisch defensie-middel, biedt het

nu een thuis aan (broed) vogels en vleermuizen.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Inzendtermijn open call: 1 december 2022 t/m 1 maart  2023  om 18:00 uur

Locatie expositie: het buitenterrein van en in Fort bij ‘t Hemeltje, Houten

Georganiseerd door: Stichting aan de Slinger, in samenwerking met Staatsbosbeheer en

de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Data en tijden: 13 t/m 21 oktober 2023 - dagelijks van 19.00 tot 23.00

WAARUIT BESTAAT JOUW VOORSTEL?
- Presentatieplan bestaand werk
- Beeldmateriaal
- Statement: waar sta je voor als maker?
- Portfolio / CV
- Kostenraming
- Technische rider: is je werk inclusief (technisch) materiaal?
- Website en social links



RANDVOORWAARDEN

- De installatie is of geschikt voor, rondom of in Fort bij ‘t Hemeltje.

- De werken moeten toegankelijk zijn voor de brede doelgroep van VONK.

- De werken moeten zo veel mogelijk standalone gedurende de hele periode kunnen

tentoongesteld worden en ook waterproof gemaakt kunnen worden

- Je komt je werk zelf opbouwen, onderhouden en afbouwen op de genoemde data

- We kunnen je eventueel ondersteunen in de uitvoer van je werk en hier is zelfs een

(beperkt) potje geld voor beschikbaar gesteld

TIJDLIJN:

Open call: 1 december 2022  t/m 1 maart 2023

Reactie vanuit Aan de Slinger na 1 april 2023

Opbouw op VONK: 11 & 12 oktober 2023

VONK Festival: 3 t/m 21 oktober 2023

Afbouw: 22 oktober 2023

STUUR JE VOORSTEL UITERLIJK 1 MAART 2023 IN!

VONK kijkt uit naar het ontvangen van voorstellen die geschikt zijn voor rondom of in

het Fort bij ‘t Hemeltje. Stuur je voorstel uiterlijk 1 maart 2023 18.00 naar:

vonk@aandeslinger.nl o.v.v. “OPEN CALL VONK”.
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