OPEN
CALL

VERLEIDING 2021

1. AANLEIDING
Stichting Bosch Parade organiseert haar 9de editie op 17, 18, 19 en 20 juni 2021. Bosch
Parade is een tweejaarlijkse, wereldwijd unieke kunstmanifestatie op het water in het hart
van ‘s-Hertogenbosch. Een eigenzinnige stoet van hedendaagse objecten, verbeeldingen en
verklankingen, geïnspireerd op het werk van de wereldwijd bekende kunstenaar Jheronimus Bosch
(1450-1516).
In deze ‘vaartocht van het ongerijmde’ versterken beeldende kunst, performance art en community
art elkaar. Voor Bosch Parade wordt nieuw en multidisciplinair werk gemaakt, geïnspireerd op het
werk van Jheronimus Bosch. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om replica’s van beelden uit het
werk van Bosch te maken.

2. BOSCH PARADE ZOEKT JOU
Voor de nieuwe editie van Bosch Parade in
2021 met als thema ‘Verleiding’ zijn we op
zoek naar varende installaties die geïnspireerd
zijn op het kunstwerk De Verzoeking van de
Heilige Antonius.
Het inspiratiedocument Verleiding 2021,
ontwikkeld door het artistieke collectief, vormt
het kader waarbinnen we invulling zoeken op
het thema.
Wij nodigen multidisciplinaire professionele
makers (v/m) uit om hun verbeeldingskracht
te tonen: beeldend kunstenaars, architecten,
social artists, choreografen, scenografen,
regisseurs, dramaturgen, tekstschrijvers,
componisten, dansers, circusartiesten,
kostuumontwerpers, lichtontwerpers of
filmmakers of andere kunstenaars.
De geselecteerde werken uit de Open Call
vormen - samen met enkele werken van
uitgenodigde kunstenaars - de Bosch Parade
editie 2021.
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3. OVER BOSCH PARADE
De varende parade in de geest van Jheronimus Bosch doet recht aan het genie
en de vernieuwingsdrang van Bosch én aan ’s-Hertogenbosch. De middeleeuwse
water- en vestingstad is een schitterend decor voor onze drijvende parade waaraan Bossche, Brabantse en (inter)nationale kunstenaars in de ware Brabantse
traditie samenwerken met de stad en haar inwoners.

DNA

Bosch Parade zet professionele kunst in om
mensen te verbinden, te inspireren en te
verrassen zoals Jheronimus Bosch dat 500
jaar geleden deed en nog steeds doet.
Hiermee laten we al onze bezoekers als
‘hedendaagse Jheronimussen’ naar de wereld
kijken en maken we die wereld iets eigenzinniger en socialer. Het DNA van Bosch Parade
onderscheidt zich in: oorspronkelijkheid,
vakmanschap en zeggingskracht.

OORSPRONKELIJKHEID

Bosch Parade heeft een zeer herkenbare
artistieke signatuur door het werken met
kunst op het water in de vorm van een
drijvende optocht met Jheronimus Bosch als
inspiratiebron. Aangevuld met een multidisciplinaire houding en de samenwerking met de
stad en haar bewoners bij de totstandkoming
van de werken. Dat levert nieuw, verrassend
en eigentijds werk op van hoog artistiek
niveau, gedragen door en uitgevoerd met de
gemeenschap. Als varende kunstparade zijn
we wereldwijd uniek.

VAKMANSCHAP

Bosch Parade zet in op topkwaliteit om het
evenement te realiseren. Het programma
wordt volledig ontwikkeld door professionele kunstenaars van diverse disciplines en
uitgevoerd onder hun leiding. Daaraan worden
nieuwe lagen toegevoegd door het werken in
een collectief en het aantrekken van topkunstenaars voor extra kwaliteitsimpulsen
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en door coaching van jonge kunstenaars. In
dialoog met elkaar ontstijgt het werk het
individuele, met respect voor de eigen
signatuur en artistieke autonomie.

ZEGGINGSKRACHT

De impact van werken met kunst op het water
is groot. Duizenden bezoekers, jong en oud,
hoog of laag opgeleid, nationaal of internationaal, worden geraakt door hedendaagse
kunst, die in een schitterend decor van de
oude stad voorbij komt drijven. De inzet van
honderden deelnemers, met grote groepen
amateuruitvoerenden en vrijwilligers in de
parade, maakt het geheel bovendien een
spectaculaire tocht die de duizenden bezoekers niet snel vergeten.

OPDRACHTGEVER

Bosch Parade verstrekt per editie nieuwe opdrachten voor beeldend werk, compositie en
teksten voor zowel jong als gevestigd talent.
Aan het water creëren we vier weken lang een
werk- en ontmoetingsplek waar kunstenaars,
performers en andere deelnemers –inclusief
doelgroepen op afstand van cultuur– samen
werken en repeteren.

COMMUNITY

De Bosch Parade Community bestaat uit alle
mensen die Bosch Parade een warm hart toedragen en ervoor zorgen dat het evenement
kan bestaan. Wat de community samenbrengt
is de creatieve spirit van Jheronimus Bosch.
De community leeft volop in de voorbereiding

en tijdens de uitvoeringen van Bosch Parade.
Zowel voor de totale uitvoering als voor delen
van de parade werken mensen met elkaar.
Professionals, vakkundigen, hobbyisten/amateurs en mensen die wat nieuws willen leren.
Iedereen kan meedoen, zowel individuen als
groepen, verenigingen (sport, muziek), gezelschappen (dans, muziek, theater) en inwoners
van en buiten de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Onze community bestaat dus uit iedereen die
een bijdrage levert aan Bosch Parade.
Bosch Parade wordt gemaakt mét de stad.
Dat betekent dat de uitvoering van een substantieel aantal werken wordt gerealiseerd in
samenwerking met vele anderen. We streven
naar inclusiviteit door ook minder vanzelfsprekende samenwerkingsverbanden te
smeden met specifieke doelgroepen. Er zijn
groepen die klaar staan om mee te doen, zoals
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het Sociaal Theater (acteurs en figuranten) en
enkele muziekgezelschappen. Daarnaast sluiten zich steeds meer bedrijven en instellingen
aan bij de Bosch Parade Community. Sommigen faciliteren multidisciplinaire makers, zoals
SPARK Makers Zone (die werkruimte biedt en
machines ter beschikking stelt) en Babel (die
openbare werkruimte beschikbaar stelt).
Bosch Parade is fluïde community, dat wil
zeggen dat er ruimte is om erbij te komen voor
langere tijd of kortere periode. Daarmee staat
de community nadrukkelijk open voor expats,
(buitenlandse) gasten, stagiaires en schoolklassen. De community komt samen in onze
openluchtwerkplaats tijdens de repetities en
uitvoeringsdagen.

4. RANDVOORWAARDEN
Data en tijden voor de ontwikkeling en uitvoering van Bosch Parade zijn
bindend. Als deze niet in je agenda passen, dan heeft aanmelden geen zin.
>> bekijk de Tijdlijn Bosch Parade op pagina 10

HEDENDAAGS WERK

De varende installatie/(kunst)object is nieuw
werk gemaakt door een multidisciplinaire
professionele maker of samenwerkingsverband. De afzonderlijke werken vormen samen
de varende parade op het water. De varende
installatie moet voldoen aan de maximale
maatvoering die wordt bepaald door een aantal bruggen. Het werk moet geschikt zijn om
(zo nodig met personen erop) veilig over de
rivier de Dommel te varen. De voortbeweging
van het werk op en in het water mag met behulp van geluidsloze motorische aandrijving
(zo milieuvriendelijk mogelijk).
Voor nadere informatie, lees de Guideline De
Kunst van het Werken op het Water

MULTIDISCIPLINAIRE PROFESSIONELE
MAKER

Onder een multidisciplinaire professionele
maker verstaat Bosch Parade iemand die op
professionele basis multidisciplinair werkt. Dit
kan met materialen, in artistieke vakgebieden
en/of in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zijn. Hij of zij heeft een relevante
hbo-vakopleiding gevolgd ofwel drie jaar
aantoonbare werkervaring.

ONTWIKKELING EIGENZINNIG
GESAMTKUNSTWERK

De parade bestaat uit een optocht van autonome kunstprojecten. Die afzonderlijke werken vormen samen één vertelling op het water,
aaneengesmeed met behulp van de spelregie,
muziek, kostuums en teksten. Een belangrijke
randvoorwaarde is dat het ingediende werk
in relatie kan komen te staan met de andere
werken. Het artistieke collectief bewaakt het
geheel van de Bosch Parade en zij voeren de
selectie van deze Open Call uit.
Muziek is een belangrijk onderdeel van Bosch
Parade editie 2021 en daarom is er een componist aangewezen. Zij gaat de compositie
schrijven die door muzikanten live wordt gespeeld. De componist staat open voor ideeën
en voorstellen van de personen die een plan
indienen.
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COMMUNITY

Omdat wij samenwerking met de Bosch
Parade Community belangrijk vinden, geven
wij voorkeur aan makers die in hun werk en
werkwijze anderen willen betrekken middels
actieve cultuurparticipatie. Dat kan met de
inzet van medemakers, zwemmers, acteurs,
figuranten, muzikanten, dansers en koren bij
de werken. Ook het betrekken van een specifieke doelgroep bij het thema ‘de Verleiding’ in
de voorbereidingen, realisatie of uitvoeringen
is passend.
De maker staat voor ons centraal: in de uitvoering is de maker daarom zelf verantwoordelijk voor de samenwerking met de betrokken
community. Bosch Parade ondersteunt dit
proces via de community-manager. In
samenspraak met de community-manager is
de samenwerking met een specifieke groep
verder vorm te geven, ook voor makers van ver
buiten de stad.
Bosch Parade verzorgt de ontvangst van de
Community tijdens gezamenlijke repetities,
uitvoeringen en (niet onbelangrijk) het feest
achteraf.

VERGOEDING UITWERKING EN
PRESENTATIE VAN HET PLAN

De geselecteerde makers krijgen een
uitnodiging voor een gesprek om het plan
toe te lichten in een presentatie. Daartoe kan
om een uitgebreider schetsontwerp worden gevraagd. Voor de presentatie inclusief
schetsontwerp stelt Stichting Bosch Parade
een vergoeding van €500,- (exclusief btw) per
plan beschikbaar.

VERGOEDING EN BUDGET

Op basis van het goedgekeurd plan (inclusief
productieplan) wordt een bindend werkbudget
vastgesteld. Dit budget bestaat uit materiaalen productiekosten, honorarium en kosten
voor inhuur derden, zoals artiesten.
Als indicatie voor de materiaal- en productiekosten is €2.000,- (exclusief btw) een richtbedrag voor een kleinschalig werk wat eenvoudig in een eigen werkplaats is te realiseren.

Indicatie voor een complex en grootschalig
werk is €10.000,- (exclusief btw).
Het honorarium is afhankelijk van de omvang
en complexiteit, maar voldoet minimaal aan
de Richtlijn Kunstenaarshonoraria en de Fair
Practice Code. Voor inzet van derden, zoals de
inzet van artiesten, bouwbegeleiding of ondersteuning bij het betrekken van een specifieke
doelgroep, worden aanvullende financiële
afspraken gemaakt.
Binnen het project is de ruimte om zelf aanvullende (materiaal)sponsoring te organiseren. Sponsoruitingen worden echter nooit toegestaan op de werken en alleen toegestaan op
een door de organisatie aangegeven manier.
Overleg daarover met Bosch Parade voordat je
afspraken maakt met leveranciers.

6

Bosch Parade Open Call 2021

EIGENDOM

Het gerealiseerde werk blijft na de uitvoeringen van Bosch Parade eigendom van de
makers. Zij zijn vrij om het werk verder te
exploiteren.

INCLUSIVITEIT EN DIVERSITEIT

In de selectie worden diversiteitsaspecten
meegewogen, waarbij we uitdrukkelijk streven
naar een gender balans onder de deelnemende makers. 20% van de makers is jong talent
onder de 30 jaar en 20% van de makers heeft
een niet-Nederlandse culturele achtergrond of
is internationaal.

CORONA

Uiteraard volgt de organisatie Bosch Parade
de ontwikkelingen van de Covid-19 uitbraak
op de voet. Op dit moment kunnen we nog
niet voorzien wat de situatie is in juni 2021.
Daarom organiseren wij Bosch Parade zoals
gepland. In een uiterste geval kan het besluit
vallen om een jaar uit te stellen. Uitgangspunt
is altijd een parade die veilig is voor deelnemers en voor publiek. Uiteraard informeren wij
tijdig over eventuele beslissingen.

5. HET PLAN INDIENEN
Wat je indient is 1 PDF document met daarin:

1.

Basisinformatie (van alle personen waarmee je het plan indient) met persoonlijke informatie:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, website, geboortedatum, opleiding, en
eventueel KvK-nummer en btw-nummer.

2.

CV (max. 2 A4) met in ieder geval een kort Statement: waarom doe je wat je doet? Waar sta je
voor als maker?

3.
4.
5.

Beschrijving van je plan (max. 1 A4): wat ga je doen voor Bosch Parade en welk element in
het schilderij De Verzoeking van de Heilige Antonius heeft je geïnspireerd tot dit plan? Voeg
één of meerdere eerste schetsen van je idee of ontwerp toe.

Plan van aanpak (max. 2 A4): op hoofdlijnen inzicht in je praktische proces, je planning,
gewenste meewerkende organisaties, uitvoerenden. Neem ook een eerste grove budgetindicatie op voor het werk.

Portfolio op je website of in een PDF (max. 5 A4) met een selectie van relevant werk na 2015.

Je werkt in opdracht van Bosch Parade. Deze Open Call is zowel voor individuele makers als duo’s
en collectieven (tot maximaal 4 kernleden). Plannen die niet voldoen aan de hierboven gestelde
eisen worden niet gelezen.

INDIENEN EN TOESTUREN PLAN

Via boschparade.nl/open-call-verleiding kom je bij een online formulier uit. Vul hier de informatie
in en upload je plan als PDF-document. Als je plan groter is dan 10 MB , stuur dan een e-mail naar
opencall@boschparade.nl met een WeTransfer-link. Je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail
dat je aanmelding en indienen van het plan in goede orde is ontvangen.
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6. SELECTIEPROCEDURE
De ingezonden plannen beoordeelt Bosch Parade op kwaliteit, oorspronkelijkheid en zeggingskracht voor een breed publiek. Verder zal gekeken worden
welke werken tezamen naar onze verwachting de sterkst mogelijke combinatie
vormen.

Het artistieke collectief dat de selectie zal maken voor editie 2021 bestaat uit:

•
•
•
•
•
•
•

Miesjel van Gerwen (artistiek leider Bosch Parade, ’s-Hertogenbosch)
Sarah Moeremans (regisseur, Rotterdam)*
Erik Vink (social artist, ’s-Hertogenbosch)
Lucas Kastelijn (dramaturg, ‘s-Hertogenbosch)
Wessel Verrijt (beeldend kunstenaar, Eindhoven)
Dyane Donck (componist, Breda)
Joachim Robbrecht (tekstschrijver, Brussel)

Vanaf 2021 behoort zij tot de vaste artistieke kern van Het Zuidelijk Toneel onder leiding van Piet Menu.
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TIJDLIJN OPEN CALL
OPEN CALL (2 MAANDEN)				JULI & AUGUSTUS
DEADLINE OPEN CALL 				1 SEPTEMBER OM 12.00 UUR
1E SELECTIE						SEPTEMBER
Geselecteerde makers krijgen uiterlijk 22 september
2020 een uitnodiging voor een gesprek om het plan
toe te lichten in een presentatie. Eventueel met het
verzoek om je ontwerp van tevoren nog verder uit
te werken op bepaalde punten. De uitnodiging volgt
per e-mail.

GESPREKKEN & NADERE UITWERKING 		 27 SEPTEMBER – 10 OKTOBER
De gesprekken met de geselecteerde makers vinden
plaats tussen 27 september en 10 oktober 2020.

DEFINITIEVE SELECTIE				1 NOVEMBER
Naar aanleiding van gesprekken, wordt een definitieve selectie gemaakt. Uiterlijk 1 november 2020
hoor je of je plan mee drijft in de parade. Daarover
worden aanvullende (praktische en financiële)
afspraken gemaakt.

DISCLAIMER

Deelnemers ontvangen uiterlijk 22 september 2020
bericht over de inzending. Er vindt geen (geschreven) correspondentie plaats over de beoordeling
van de ingezonden plannen voor de open call, tenzij
je wordt uitgenodigd voor een presentatie.
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TIJDLIJN BOSCH PARADE
TRANSPORT						WEEK 20 – WEEK 23
drijvende objecten naar openluchtwerkplaats		
(17 mei - 11 juni) 			
										
WERKEN						WEEK 20 - WEEK 23
aan projecten en objecten in openluchtwerkplaats

(17 mei - 11 juni)

DRIJFTESTEN						WEEK 20 - WEEK 23
op afspraak in in openluchtwerkplaats			

(17 mei - 11 juni)

REPETITIES OP AFSPRAAK				

WEEK 23 (7 - 11 juni)

REPETITIES VOLGENS SCHEMA			

12 JUNI vanaf 9.00 uur

1E TOTALE DOORLOOP				

13 JUNI vanaf 12.00 uur

TRY-OUT OP DE DOMMEL				

15 JUNI vanaf 18.00 uur

BOSCH PARADE 2021
1E UITVOERING (première)				17 JUNI vanaf 18.00 uur
2E UITVOERING					18 JUNI vanaf 18.00 uur
3E UITVOERING					19 JUNI vanaf 13.00 uur
4E UITVOERING					20 JUNI vanaf 13.00 uur
ONTMANTELEN EN TRANSPORT			
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21, 22 JUNI vanaf 9.00 uur

OPEN
CALL

VERLEIDING
2021
DEADLINE 01 SEPTEMBER 2020, 12:00 UUR
Kijk voor veel gestelde vragen op boschparade.nl/faq-open-call

DISCLAIMER

Deze Open Call is opgesteld door Stichting Bosch Parade en mag niet (geheel of
gedeeltelijk) gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Bosch Parade.
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VoorBosch
vragen
of opmerkingen
Parade
Open Call 2021 kunt u ons via opencall@boschparade.nl bereiken.

