OPEN CALL Expeditie project Oerol 2017 & Residentie op Griend
Griend is normaal verboden gebied voor mensen, maar komend jaar biedt Oerol in bijzondere
samenwerking met Natuurmonumenten de ruimte voor een kunstenaar om 3 dagen op vogeleiland
Griend te resideren om vervolgens een locatieproject te presenteren (in samenwerking met
Natuurmonumenten) op Terschelling in het Expeditie programma van Oerol 2017.
We zoeken een professioneel uitvoerend kunstenaar(s), die vanuit zijn/haar eigen werk het eiland
Griend wil onderzoeken, om vervolgens dit verhaal met een groot publiek te delen. De residentie op
Vogeleiland Griend vindt plaats in week 7 of week 8 van februari 2017.
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Griend (onderdeel van gemeente Terschelling) is één van de weinige ‘echte’ Waddeneilanden van
Nederland, die onbewoond is en een belangrijke rol speelt voor zeldzame broedvogels (grote stern,
visdief en Noordse Stern) en trekvogels (met name drieteenstrandlopers, kanoeten). Door de
dynamiek van de Waddenzee dreigde Griend afgelopen 100 jaar al verschillende malen weg te
spoelen. In zomer 2016 heeft Natuurmonumenten opnieuw een herstelproject uitgevoerd. Griend is
voor de komende 25 jaar gered. Natuurmonumenten beschermt en komt op voor de natuur in
Nederland. Door iedereen de natuur te laten beleven wordt men zich het beste bewust van de
waarde van de natuur. Griend is ontoegankelijk, daarom zoeken we een andere manier om Griend te
beleven. Kijk op www.natuurmonumenten.nl voor meer informatie over Griend en op Google Maps
kun je vast virtueel rondlopen op het eiland.
Oerol is het festival als het gaat om locatietheater en locatie gebonden landschapskunst. Jaarlijks
verandert het eiland Terschelling in juni tien dagen lang in een groot podium voor theater, dans,
straattheater, beeldende kunst en muziek. Naast het theaterprogramma, de festivalterreinen,
straattheater en talloze residenties en interventies bevat het programma een 15-tal kunstprojecten
die op het raakvlak van theater, beeldende kunst, natuur en wetenschap, die zijn samengebracht
onder de noemer Expeditie. In 2017 is de Expeditie het landschapslaboratorium van Oerol, de plek
om een gevoel van plaats, het onzichtbare en de verhalen van een landschap te onderzoeken.
Klik hier om meer te weten te komen over de Expeditie projecten van afgelopen jaar:
http://oerol.nl/festival/programma-a-z en klik op Expedities.

Richtlijnen
 Je mag je (alleen of als duo) inschrijven voor de residentie en het daarbij behorende
Expeditie project als je werkzaam bent als professioneel uitvoerend kunstenaar.
 De maker bevindt zich op het snijvlak van theater, beeldende kunst, vormgeving, literatuur,
wetenschap of ecologie.
 De onderwerpen (dynamiek, vogeltrek, Waddenzee, natuurherstel, onbewoond eiland etc.)
m.b.t. Griend sluiten aan bij je huidige onderzoek of werk.
 Je werkt inhoudelijk samen met Natuurmonumenten en het onderzoek dat is verbonden aan
Griend.
 Je hebt affiniteit met werken op locatie.
 Je werk is toegankelijk voor een divers publiek en betrekt deze daar actief in.
 Je verblijft tijdens de residentie 3 dagen op Griend.
 De presentatie van je project vind plaats in het Expeditie programma van Oerol 2017
o Het Expeditie project is doorlopend en open voor publiek van 11:00u tot 17:00u
o Het project is eenvoudig plaatsbaar en self-supporting qua techniek en productie.
o De bezoekersaantallen in de expeditie kunnen oplopen tot boven de 600 bezoekers
per dag.
 Je verblijft tijdens de voorbereidingen en het Oerol festival van 5 t/m 19 juni op het eiland
en draagt zorg voor je eigen project, wat betekent dat je alle dagen van het festival zelf
aanwezig bent bij je werk.
 Vanuit Natuurmonumenten wordt je ondersteund door 3 tot 6 medewerkers/vrijwilligers
tijdens het festival en in overleg in de voorbereidingsperiode.
 De locatie waar het project wordt gepresenteerd tijdens het festival wordt door Oerol
aangewezen.
FINANCIEN
Er is voor werkbudget/honorarium een bedrag 3500,- Euro beschikbaar voor de presentatie tijdens
Oerol 2017. Oerol regelt een plek op de camping, je overtocht (mogelijkheid tot het meebrengen van
een auto), mee-eten tijdens festival en faciliteiten op locatie.

DATA
Residentie (en briefing ter voorbereiding op het bezoek) op Griend vindt plaats in week 7 of 8
februari 2017. Het Griend Expeditie project staat 9 dagen op het Oerol festival 2017. Het festival is
van 9 t/m 18 juni 2017, de Expedities van 10 t/m 18 juni 2017.
AANMELDEN:
Wil je je aanmelden voor deze residentie op Vogeleiland Griend in de Waddenzee en zou je graag
over deze plek een project tijdens de Expedities presenteren? Schrijf dan in maximaal 2 A4:
-

Hoe het onderwerp zich verhoudt tot je werk en inhoudelijk onderzoek?
Beschrijf een voorbeeld van gemaakt werk ter ondersteuning.
Wat zou jij mee nemen naar Griend?

Aanmelden kan uiterlijk 20 januari via marin@oerol.nl. Uiterlijk 31 januari hoor je of je wordt
uitgenodigd voor een gesprek op 1, 2 ,of 3 februari. Graag deze dagen vrijhouden.

