ITHAKA 27 ZOEKT KUNSTENAARS!
ITHAKA 27 IS LOOKING FOR ARTISTS!

Please send us this filled in form together with a project proposal, including
an estimate of the costs by email (ithaka@loko.be) or by post (LOKO Cultuur, ‘s
Meiersstraat 5, 3000 Leuven) before saturday December 8, 2018.
If you have any questions you can contact us at ithaka@loko.be.

ITHAKA 27: 4/03/2019- 10/03/2019
Het beeldend kunstenfestival Ithaka geeft de kans aan vijftien jonge kunstenaars hun werk voor te stellen aan een groot publiek op een unieke locatie in de
Leuvense binnenstad. Deze editie gaat door in het Klooster van de broeders van
Liefde (Brusselsestraat 141, 141A, Leuven). Wanneer je geselecteerd wordt, krijg je
een financiële steun van maximum 500 euro om je project te realiseren. Bovendien bezorgen wij, in samenwerking met Museum M en kunstencentrum STUK,
uitgebreide feedback over je ingediend projectvoorstel.
Ithaka is a visual arts exhibition for young artistic talents. As always, fifteen selected artists get the chance to exhibit their work for the first time for a large
audience in Leuven. This edition will take place in the “Klooster van de broeders
van Liefde” (Brusselsestraat 141, 141A, Leuven). When you’re selected as an artist, you’ll get financial support of maximum 500 euro to organise your project.
Moreover we, in collaboration with Museum M and arts centre STUK, will make
time to give feedback on your work.

PRAKTISCHE INFORMATIE
PRACTICAL INFORMATION
Wanneer je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan Ithaka 27, vragen we
je dit aanvraagformulier in te vullen en door te sturen voor 8 december 2018.
Voeg hierbij een uitgebreid projectvoorstel (een beschrijving en schetsen en/of
foto’s), een gedetailleerde kostenraming en indien mogelijk jouw portfolio. Stuur
je dossier door naar ithaka@loko.be of naar LOKO Cultuur, ‘s Meiersstraat 5, 3000
Leuven. We maken onze selectie nadat we alle inzendingen hebben kunnen verwerken. De interviews zullen plaatsvinden op 14, 15 en 16 december. We verkiezen een persoonlijk gesprek, maar indien nodig is een interview via Skype ook
mogelijk. De datum van een plaatsbezoek wordt nog gecommuniceerd.
If you want to participate, you’ll have to fill in this application form before 8 December 2018. You’ll have to add an elaborated project proposal (description and
sketches and/or pictures), a detailed cost estimation and if possible a portfolio
with your files. You can email this to ithaka@loko.be or send this to LOKO Cultuur,
‘s Meiersstraat 5, 3000 Leuven. We’ll make our first selection after we get all the
registrations and we’ll decide then who we’re going to invite for an interview. The
interviews will be 14, 15 and 16 December. We prefer a personal interview, but if
this is not possible, we can do this over Skype. We will communicate the date to
visit the location later.

AANVRAAGFORMULIER ITHAKA 27
APPLICATION FORM ITHAKA 27
Man/Vrouw/Ander
Male/Female/Other

Geboortedatum
Date of birth

School

Programma en graad (of afstudeerjaar)
Program and degree (or graduation year)

Telefoonnummer
Phone number

E-mail

Adres
Address

