
   
Open Call ‘Ally Art & Architecture’ 
 
In het kader van de Floriade wordt er in het centrum van Almere komend jaar 180 dagen lang een 
gevarieerd programma aangeboden aan Almeerders en bezoekers van de stad. Aan de 
programmering werken een groot aantal (veelal lokale) partijen mee, waarmee we ons in 2022 als 
stad van onze beste kant kunnen laten zien! 
 
Naast allerhande losstaande initiatieven, wordt er een aantal themaweekenden georganiseerd 
waarin meerdere partners samenwerken aan de programmering. Eén daarvan is ‘Ally Art & 
Architecture’, op 18 en 19 juni 2022. Programmering voor de liefhebber die gericht komt kijken, maar 
ook om de toevallige passant te verleiden kennis te maken met de kunst, cultuur en architectuur die 
wij te bieden hebben. Primaire doelgroep hiervoor zijn Almeerders, waarnaast we ook bezoekers van 
de stad en de Floriade willen raken, inspireren en verrassen. 
In het kader van het ‘Ally Art & Architecture’ weekend organiseren we deze Open Call voor makers die 
installaties en performances kunnen creëren voor een wandelroute door de stad. Na de Open Call 
volgen de selectie en de openluchtexpositie cq. wandelroute in het stadscentrum van Almere. 
 
De opdracht 
We zoeken initiatieven voor twee soorten kunstwerken: installaties en performance art. 
- Zie bijgevoegde kaart voor de locaties waarvoor wij installaties en performance art zoeken. Geef bij 

je aanmelding aan voor welke plek(ken) jij graag een installatie of performance zou willen 
ontwikkelen. 

- We verwachten een ruwe schets van de installatie of performance die je voor ogen hebt; in welke 
vorm je dat doet (schets, in woorden, animatie, etc.) is aan jou. 

- Thematisch moet het werk aansluiten op het Floriade thema ‘growing green cities’. Groen mag je 
breed opvatten: smakelijk, gezond, duurzaam en jong, levend groen, kleurrijk groen, lekker groen, 
fris groen… het kan allemaal! Licht toe in je inzending hoe je ontwerp bij het thema past. 

 
Stem de haalbaarheid van het idee af op de volgende planning: 
- Installaties dienen opgebouwd te worden vóór 18 en 19 juni 2022 (het ‘Ally Art & Architecture’ 

weekend). 
- Na afloop van het Ally Art & Architecture weekend wordt de installatie in principe afgebroken. 

Voorafgaand aan de realisatie dient de constructie schriftelijk onderbouwd te zijn. Hierbij kan de 
organisatie de maker van enige ondersteuning in voorzien. Je dient zelf zorg te dragen voor de 
daadwerkelijke uitvoering. 

- Performances vinden plaats in het weekend van 18 en 19 juni 2022. De maker dient dan ook het 
gehele weekend hiervoor beschikbaar te zijn. 

- Voorafgaand aan de performance overlegt de maker het definitieve plan hiervoor aan de 
opdrachtgever. 

  



   
Praktische informatie 
- Deadline: 31 januari 2022 
- Aanmelden kan via https://www.almerecentrum.nl/nl/aanmelden-floriade-jaar2022 
- Stuur met je inschrijving ook een portfolio en eventueel CV mee, zodat we een indruk kunnen 
krijgen van eerder werk. 
- Zie bijgevoegde kaart voor de locaties waarvoor wij installaties en performance art zoeken. Geef bij 

je aanmelding aan voor welke plek(ken) jij graag een installatie of performance zou willen 
ontwikkelen. 

- Makers uit Almere en omgeving genieten de voorkeur, maar uiteraard zijn ook makers van buiten 
Almere welkom hun idee in te zenden. 

- Het is mogelijk om meerdere werken voor te stellen. 
- Bij de selectie houden we zowel rekening met de in deze Open Call geformuleerde uitgangspunten 

als hoe de werken zich onderling tot elkaar verhouding. Denk hierbij aan zaken als disciplines en 
technieken, complexiteit, representatie van Almeerse kunstenaars, man/vrouw/X-verdeling, etc.. 

- In de week van 7 februari 2022 te horen krijgt of je werk is geselecteerd. Formele opdrachtgever is 
de Ondernemers Vereniging Stadscentrum Almere. De selectiecommissie zal naast de OVSA 
bestaan vertegenwoordigers van Almeerse kunstinstellingen. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. 

- De geselecteerde makers ontvangen een honorarium van €2.500,00 - €5.000,00 (excl. BTW), 
afhankelijk van de omvang van het werk. Uit dit honorarium dient ook de productie van het werk 
betaald te worden. Voor performances art geldt dat er tenminste 2 voorstellingen per dag worden 
opgevoerd. Het is met performance art mogelijk om voor 1 dag in te schrijven. 

- De opdrachtgever heeft de werken tijdens het Ally Art & Architecture weekend in bruikleen; na 
afloop van het weekend is het werk wederom in bezit van de maker. Wanneer verlenging van de 
bruikleenperiode gewenst is, neemt de opdrachtgever tijdig contact op met de maker om de 
voorwaarden te bespreken. 

- Tijdens het bruikleen is het werk niet verzekerd door de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade aan het bruikleen. 

- De maker staat de organisator toe om van installaties en performances beelden te maken voor 
promotionele doeleinden. Beelden worden uiteraard met de maker gedeeld. 

- Voor performance art geldt dat de maker het stuk niet elders dient te presenteren voorafgaand aan 
de presentatie tijdens het ‘Ally Art & Architecture’ weekend. 

- De opdrachtgever organiseert de benodigde vergunningen. Deze dienen dus niet uit het 
honorarium voldaan te worden. 

- Voor vragen kun je mailen naar Marco Lipsius, info@almerecentrum.nl 


