
 

     

 

 

 

OPROEP 

Een artist in residence van 8-10 weken in China in de periode februari-april 2020? Dat kan! 

Meld je aan voor 19 december 2019! 

Tussen Enschede en Dalian in China (de zusterstad van Enschede) is in 2014 een 

uitwisselingsprogramma van start gegaan. De uitwisseling tussen kunstenaars vanuit Dalian en 

Enschede gaat inmiddels al het 5e jaar in. 

Afgelopen zomer ontving stichting Artist Residencies Enschede (ARE) de Chinese kunstenaar Han 

Gaolu en ook deze keer krijgt een kunstenaar uit Enschede de gelegenheid om een periode te wonen 

en werken in Dalian.  

Met dit uitwisselingsprogramma wordt mede invulling gegeven aan de wens van beide steden om te 

komen tot artistieke en culturele samenwerking. Initiatiefnemers zijn de gemeentebesturen van 

Enschede en Dalian, maar vooral ook de kunstacademies en culturele instellingen in beide steden.  

2019 is tevens het jaar waarin 10 jaar samenwerking tussen Dalian en Enschede wordt gevierd. In 

dat kader is er op initiatief van Marc Boumeester (AKI ArtEZ) het kunstproject ‘Two Sisters’ opgezet. 

Binnen dit project worden door diverse betrokken instellingen/ scholen en kunstenaars uit zowel 

Dalian als Enschede lagen gemaakt voor een gezamenlijk kunstwerk dat begin 2020 zal worden 

gepresenteerd. 

Aanbod: 

- Gedurende 8 tot 10 weken gratis de beschikking over woon- en werkruimte in het Dalian 

Zhongshan art Museum in de periode februari-april 2020 (in overleg).  

- Een zakgeldvergoeding voor materiaalkosten door Het Zhongshan Museum. 

- Een tentoonstelling in het Zhongshan Museum aan het einde van het verblijf. 

- De kans om in Dalian te spreken op meerdere seminars en met kunstacademies. 

- Excursies in Dalian en omgeving (en indien nodig ook hulp bij vertalingen). 

- Er is een budget voor reiskosten naar Dalian vanuit ARE. 

- Deelname aan het ‘Two Sisters’ kunstproject.  

- Een tentoonstelling bij XPO (Enschede) in 2020. 

 

Kortom: een geweldig aanbod! 

 

Wie zoeken wij? 

Je bent een afgestudeerd beeldend kunstenaar (m/v) tussen de 25 - 45 jaar en woont op dit moment 

in Enschede of omgeving. Je bent zelfstandig, ondernemend en je kunt goed alleen werken en op je 

zelf zijn. Je hebt goede sociale vaardigheden en kunt goed contacten leggen (visitekaartje van 

Enschede). Daarnaast kun je je goed in het Engels uitdrukken (mondeling en schriftelijk) en houd 

tijdens je verblijf in Dalian een blog bij. 



Je bent in de gelegenheid om direct na toekenning te starten met het organiseren van je reis en aan 

te sluiten op het ‘Two Sisters kunstproject’.  

Er is geen discipline voorkeur, let wel op dat als je specifiek gereedschap nodig hebt je dit zelf mee 

moet nemen of daar moet aanschaffen. Daarnaast grenst de artist in residence aan het museum, 

daardoor is het niet mogelijk om met zeer luidruchtig gereedschap/ werk te werken. 

 

Hoe kan ik mij aanmelden? 

 

Stuur voor 19 december 2019 je aanmelding via we-transfer naar areholland@gmail.com. 

Je aanmelding bestaat uit: 

1. Persoonlijke gegevens: naam, geslacht, adres, telefoonnummer, mailadres.  

2. Geboortedatum (beide steden willen vooral jonge kunstenaars ondersteunen in de 

ontwikkeling van hun kunstenaarschap) 

3. Opleiding en datum van afstuderen (gevraagd wordt een afgeronde kunstopleiding of 

vergelijkbare werkervaring) 

4. Korte beschrijving van je werk (discipline en eventueel artistiek statement), website en 

maximaal 5 foto’s. 

5. Heb je eerder gebruik gemaakt van een gastatelier in het buitenland, zo ja, waar en wanneer? 

6. Noem 3 van jouw prestaties die jij belangrijk vindt (exposities, prijzen, publicaties, opdrachten 

etc). 

7. Beschrijf kort het project dat je graag in Dalian zou willen doen.  

8. Motivatie (Waarom zou je graag naar Dalian willen gaan?) 

NB. Zorg ervoor dat je de teksten niet te lang maakt.  

 

Nog vragen? Mail dan naar areholland@gmail.com. 

 

NB: Aangeleverde foto’s en teksten kunnen ook worden gebruikt voor pr-doeleinden indien je wordt 

geselecteerd. Aanmeldingen ná 19 december 2019 worden niet meegenomen in de 

selectieprocedure. 
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