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A N D E R H A L V E
M E T E R
S A M E N L E V I N G
Nu COVID-19 als onzichtbare vijand door ons lichaam
en hoofd raast, zijn onze steden in korte tijd radicaal
veranderd. Elkaar vermijden in de publieke ruimte is
prioriteit nummer één voor onze volksgezondheid.
Social distancing is de nieuwe norm.
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn we massaal op onszelf
teruggeworpen. We blijven thuis en het culturele stadsleven staat stil. Dat leidt
tot druk op het weefsel van onze samenleving, vanwege het ontbreken van vaste
patronen, voorzieningen en de mensen die daarbij horen. En het lijkt erop dat de
anderhalvemetersamenleving nog een tijd gaat duren.
Veel mensen zetten online media in om in contact te blijven. Anderen verdwijnen
(soms gedwongen) achter gesloten deuren. Vooral kwetsbare groepen lopen het
risico om harde klappen te krijgen. Het eenzaamheidsvirus dreigt toe te slaan, zo
waarschuwde Koning Willem-Alexander, in een oproep tot solidariteit.
De social distancing maatregelen maken eenzaamheid invoelbaar, of zelfs tot een
nieuwe dagelijkse werkelijkheid. Maar ook als het virus straks is verdwenen, blijft de
eenzaamheid voor veel mensen bestaan. In Utrecht waren de eenzaamheidscijfers
namelijk ook vóór de coronacrisis al hoog: 38% van de volwassen en 51% van de
ouderen in Utrecht is sociaal eenzaam. De cijfers in andere steden zijn net zo
alarmerend, en dat is een probleem. Lees hier ons vooronderzoek naar de staat van
eenzaamheid in steden.
Met de lancering van deze open call start stadslab RAUM een onderzoek naar de
vraag: kunnen we nieuwe vormen van ontmoeten en verbinden bedenken die een
bijdrage leveren aan het tegengaan van sociale eenzaamheid?

R A U M

Z O E K T

J O U !
Wij dagen creatieve makers (zoals kunstenaars, ontwerpers
en architecten) uit om hun verbeeldingskracht in te
zetten. Ontwerp een installatie voor de publieke ruimte
die aanzet tot sociale uitwisseling tussen mensen die
elkaar niet kennen en waarin de anderhalve meter afstand
gehandhaafd blijft.
We zijn op zoek naar nieuwe, sterke, eigenzinnige, verrassende, mooie, ontroerende
en confronterende ideeën. RAUM cureert op basis van de ingezonden voorstellen
een Nederlandstalige expositie genaamd ‘Living Apart Together’. De geselecteerde
werken uit de open call vormen het hart van de expositie die vanaf december 2020
tot voorjaar 2021 zal lopen. Aanvullend programmeren we relevante activiteiten zoals
talkshows, workshops en gesprekken. De expositie is gratis te bezoeken.

DE RANDVOORWAARDEN:

De installatie is of geschikt voor het plein van RAUM (bekijk hier de guidelines) of
zoekt mensen op in de publieke ruimte van de wijk (mobiel). Als de installatie in
verbinding staat met een virtuele omgeving, vinden we dat extra interessant.
Je kijkt met een open blik naar de stad om je heen en verdiept je in de mensen in de
wijk rondom RAUM: Leidsche Rijn. We hebben tips: klik hier. Vergis je niet: Leidsche
Rijn is groot en divers, zowel demografisch als ruimtelijk! We kennen de clichés (iets
met Romeinen, ‘alleen maar gezinnen’ en de zogenaamde VINEX eenheidsworst).

Je werk is voor een zeer brede doelgroep toegankelijk. Bezoekers en buren kunnen
het werk ter plekke, zonder voorkennis of aanmelding, bezoeken en beleven.
Je proces en installatie is een vorm van onderzoek. Welke vraag hoop jij te
beantwoorden met je werk? Welke oplossing draag jij aan? Tijdens de expositie
verzamel jij je data voor het beantwoorden van je vraag.
Je houdt rekening met de wintermaanden: de expositie vindt plaats in de koudste
en natste periode van het jaar, wat betekent dat het lang donker is.

W I E

Z I J N

W I J ?
RAUM bestaat uit een professioneel team dat jou zo goed
mogelijk zal begeleiden in het verwezenlijken van jouw
ideeën - uiteraard met anderhalve meter gepaste afstand
tot je artistieke vrijheid ;-). We hebben een positieve
mindset, kunnen snel schakelen en passie voor wat we
doen - en dat verwachten we ook van jou. Daarnaast
hebben we veel ervaring met het produceren van exposities
en events en weten alles over de omgeving (het terrein,
de stad en de mensen). Ook hebben we een tiny house en
werkplaats waar je indien nodig, tijdelijk kunt verblijven en
werken. We hebben een groot netwerk van producenten,
leveranciers en technische experts om ons heen.

WAT JE INDIENT:

Simpel: een plan in 1 PDF document! Het plan bestaat uit:

Basisinformatie (van alle personen waarmee je het plan indient): naam, adres,
telefoonnummer, e-mail, website, geboortedatum, woonplaats, opleiding, KVK
nummer, BTW nummer. Let op: je kunt alleen meedoen met deze open call als je
eenmanszaak of bedrijf gevestigd is in Nederland.
Statement (max. 1/2 A4): waarom doe je wat je doet? Waar sta je voor als maker?
Beschrijving van je plan (max 1 A4): wat houdt je plan voor Living Apart Together
in? Hoe krijgt het vorm? Wat is het relevante onderzoek wat je doet aan de hand
van de inhoud en de vorm in relatie tot het thema? Hoe documenteer, analyseer en
rapporteer je de data die je verzamelt met je onderzoek?
Eén of meerdere eerste schetsen van je ontwerp.
Plan van aanpak (max. 2 A4): inzicht in je praktische proces, dus je planning,
personeel, leveranciers. Het is niet mogelijk om af te wijken van de planning
verderop in de call. Het is niet mogelijk om gedurende het proces af te wijken
van de planning.
Budget (max 1 A4): grove indicatie waarin je jouw uren voor het totale proces,
materiaal, productie, personeel, logistiek, afbouw en onvoorzien (5% totaal)
meeneemt in de kosten. De totale begroting is tussen de €500 - €50.000 exclusief
btw. RAUM hanteert de Fair Practice Code voor het bepalen van honoraria.
Portfolio op je website of in een PDF van maximaal 5 A4 met een selectie van
relevant werk na 2015 (bij voorkeur werk wat je hebt gemaakt in de publieke
ruimte).

Je werkt in opdracht van RAUM. 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. Via deze link kun je je plan indienen.

H O E

G A A N

W E

S E L E C T E R E N ?
De ingezonden plannen beoordelen we op het gebied van kunst, stedelijke
ontwikkeling en (social) design. Betrokken experts zijn onder andere:
––

Joop de Boer (Pop-Up City)

––

Danielle Arets (Design Academy Eindhoven & Fontys Hogeschool

		Journalistiek)
––
		

Xandra van der Eijk (kunstenaar, freelance curator & Master Institute of
Visual Cultures AKV | St. Joost)

––

Michel Dewilde (curator RAUM en Triënnale Brugge)

––

Rinke Vreeke (curator RAUM)

Geselecteerde makers krijgen uiterlijk 16 juni een uitnodiging voor een kennismaking
bij RAUM. Ben je uitgenodigd, dan ontvang je een vergoeding van €300. Tijdens de
kennismaking licht je je plan toe in een presentatie. We geven je dan tips en meer
informatie over RAUM en de plannen voor Living Apart Together. De gesprekken
vinden plaats tussen 18 juni en 30 juni. Uiterlijk 6 juli hoor je of het plan officieel
uitgewerkt mag gaan worden tot een schetsontwerp. Daarover worden nieuwe
(praktische en financiële) afspraken gemaakt.

HOE ZIET DE TIJDLIJN VAN DE OPEN CALL ERUIT?

OPEN CALL: 1 MAAND		

SELECTIE OPEN CALL: 2 WEKEN

			MEI
					1 - 16 JUNI			

KENNISMAKING / PRESENTATIES: 2 WEKEN				18 - 30 JUNI

SCHETSONTWERP: 1 MAAND

			JULI

VOORLOPIG ONTWERP: 2 MAAND

				AUG/SEPT

DEFINITIEF ONTWERP: 1 MAAND

				OKT

OPBOUW: 1 MAAND							NOV

EXPOSITIE: ± 4 MAANDEN

					DEC 2020 - MRT 2021

AFBOUW: 1 MAAND							APRIL 2021

DISCLAIMER
• Deelnemers ontvangen uiterlijk 16 juni bericht over de inzending. Er vindt geen (geschreven)
correspondentie plaats over de beoordeling van de ingezonden plannen voor de open call,
behalve in het geval van de deelnemers wiens werk is geselecteerd.
• De ingestuurde plannen blijven intellectueel eigendom van de deelnemer.

M E E R

O V E R

R A U M
Verbeelden, maken en onderzoeken doen we graag bij RAUM.
We zijn namelijk een stadslab. Je vindt ons op het Berlijnplein
in Leidsche Rijn, Utrecht. Nergens in Nederland is er een
stadswijk waar in zo’n korte tijd, zoveel nieuwe mensen zijn
komen wonen. Bij RAUM geven we met bezoekers en buren
vorm aan het stadsleven van de toekomst. Dat doen we op
ons plein met kunst, design, festivals, workshops, talkshows,
exposities en nog veel meer activiteiten. Co-creatie speelt
altijd een belangrijke rol. Wij vinden namelijk dat de stad pas
van iedereen is, als iedereen hieraan kan en mag meewerken.
Wil je meer weten? Ga dan naar www.raumutrecht.nl

