
 

Oproep Open Monumentendag UN(DER)COVER 2014 

Wanted: Jouw werk op Open Monumentendag! 

Uncover de geheimen van onze Vlaamse monumenten in een pakkend stuk proza of 

poëzie, een flitsend filmpje, fotoreeks of illustratie,…  

Laat je inspireren door één van de 500 opengestelde monumenten en doe een creatieve 

bijdrage aan Open Monumentendag met jouw kunstwerk of project. 

10 geselecteerde talenten tussen de 18 en 26 jaar krijgen de kans om een project op 

te zetten in, om of rond een monument naar keuze. De resultaten worden ter plekke 

getoond tijdens Open Monumentendag, en krijgen ook een ereplaats op de websites van 

Open Monumentendag en AmuseeVous. 

Daarnaast zijn we op zoek naar 1 gemotiveerde teamleider om o.a. de communicatie en 

promotie rond het project in goede banen te leiden. 

Geïnteresseerd om mee te doen? Stuur dan vóór 29 maart 2014 een mail met jouw 

motivatie en het medium waarin je jouw project wil uitwerken naar: 

inge.degeyter@herita.be. (Vergeet niet een gsm-nummer te vermelden). 

Nieuwsgierig? Bekijk de resultaten van de un(der)cover-reporters 2013 op onze 

projectblog http://omdundercover.tumblr.com ! 

Wat verwachten wij van jou? 

Kunstenaars: 

- Een creatief kunstwerk of project, geïnspireerd door een monument dat 

opengesteld wordt op Open Monumentendag. Het resultaat wordt op Open 

Monumentendag ter plekke voorgesteld. Daarnaast verschijnen de resultaten ook 

op de projectblog, de website van Open Monumentendag en op de 

Museumtoeren-site van AmuseeVous. 

- Het project mag je aanpakken op de manier die het best bij jou past. Schrijf je 

een gedicht of voel je meer voor beeldend werk: een foto, filmpje, illustratie, 

installatie, …? Wil je een live-performance organiseren in een monument? Of heb 

je een idee voor een out-of-the-box rondleiding? Jij bepaalt! 

- Een aantal leuke bijdrages op de un(der)cover-projectblog (teasers en previews, 

making-of, …). 

- Een hands-on instelling om de organisatorische aspecten en afspraken met de 

betrokkenen van het project tot een goed einde te brengen. 

- Oh ja! Je bent tussen de 18 en 26 jaar. 

mailto:inge.degeyter@herita.be
http://omdundercover.tumblr.com/


Teamleider: 

- Je staat in voor de communicatie en promotie van het project, in samenwerking 

met de kunstenaars. 

- Je bent verantwoordelijk voor de invulling van de projectblog en weet met jouw 

scherpe pen en originele invalshoeken verslag te brengen van de vorderingen van 

het project. 

Wat krijg je van ons? 

- Een leuke creatieve en redactionele ervaring, waarbinnen je zelfstandig kan 

werken en je creatief ei kwijt kan. 

- Vele begerige bezoekersogen op jouw kunstwerk tijdens Open Monumentendag. 

- Een onkostenbudget voor het uitwerken van jouw project (reële 

kostenvergoeding) 

- Een aantal creatieve workshops waarin je jouw skills kan bijschaven en ideeën 

kan uitwisselen met jouw collega’s. 

- Een ‘oscar’ voor bewezen diensten (zie www.oscaronline.be). 

- Een fijn slotmoment na afloop waarin we onze ‘muchas gracias’ aan jullie 

betuigen. 

Praktisch 

- Deadline inschrijvingen: 29/03/2014 

- Selectie deelnemers: week 31/03/2014 (snel hierna weet je of je erbij bent!) 

- Eerste samenkomst deelnemers en briefing: 08/04/2014, 19u in Antwerpen (stip 

deze datum al aan in je agenda) 

- In de periode mei-augustus willen we graag een aantal samenkomsten 

organiseren. Deze worden in overleg met jullie vastgelegd. 

- THE DAY: Open Monumentendag: 14 september 2014 

- Eindmoment en afsluiting project: nog te bepalen datum in september 2014 

Over Ons 

AmuseeVous houdt van musea. En van jongeren. Maar we 

houden vooral van jongeren in het museum. Beide dichter bij 

elkaar brengen doen we door: musea beter te laten aansluiten bij 

de wereld van jongeren, drempelverlagende activiteiten te organiseren die jongeren 

prikkelen musea te ontdekken, via Museumtoeren jongeren te gidsen door museumland 

en last but not least jonge kunstenaars te laten schitteren. Dit alles doen we voor en 

door jongeren i.s.m. musea, kunstencentra en erfgoedinstellingen. 

www.amuseevous.be 

Herita vzw is een netwerkvereniging die iedereen met een hart voor 

erfgoed samenbrengt en ondersteunt. Herita ijvert voor een wereld 

waarin iedereen zijn erfgoed kan beleven en ervan kan genieten. Via 

het beheer van erfgoedsites, de organisatie van erfgoedactiviteiten en 

haar rol van dienstverlener zorgt Herita ervoor dat we ons meer 

verbonden gaan voelen met ons erfgoed, met Open Monumentendag 

Vlaanderen als het jaarlijkse hoogtepunt. 

www.herita.be 
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