
Oproep tot deelname aan: de Nieuwe Golf  
Onlangs afgestudeerd aan een creatieve opleiding? 

Museum van Bommel van Dam, Poppodium Grenswerk en Filmtheater de Nieuwe Scène 
nodigen jou uit om een maand lang te werken aan een eigenzinnig publieksprogramma 
op verschillende plaatsen in Venlo. Gedurende de maand maart krijgen jij en vijf andere 
afgestudeerden een eigen werkplek op de zolderverdieping van museum van Bommel 
van Dam. Hier werken jullie samen aan een vernieuwend programma, een onalledaagse 
activiteit of een verrassende interventie waardoor jullie mensen die van nature niet in 
aanraking komen met kunst en cultuur weten te prikkelen. De duur en inhoud ervan bepalen 
jullie helemaal zelf, wel stellen we de voorwaarde dat het programma multidisciplinair wordt 
en op minimaal vier locaties plaatsvindt.  

Doelen 

• Werkgelegenheid (en daarmee perspectief) bieden voor startende makers uit de regio 
die recentelijk zijn afgestudeerd van een kunst-, muziek-, film- of theateropleiding; 

• De peergroup van die startende makers interesseren voor kunst- en cultuurprojecten in 
Venlo en daarmee het makersklimaat versterken; 

• Een nieuw samenwerkingsverband tussen verschillende kunst- en cultuurinstellingen in 
Venlo;

• Een gezamenlijk podium op multidisciplinaire basis voor startende (jonge) makers; 

• Bezoekers van die instellingen op een ongedwongen manier laten kennismaken met 
disciplines waarmee zij niet vanzelfsprekend in aanraking komen en daarmee het bereik 
van de verschillende instellingen vergroten en nieuwe doelgroepen aanspreken.

Call voor aanmeldingen! 
Wil jij als startende, creatieve professional in maart 2022 met vijf anderen samenwerken 
aan de ontwikkeling van een multidisciplinair publieksprogramma? Meld je dan uiterlijk 8 
februari 2022 aan via educatie@vanbommelvandam.nl. We verwachten geen hele 
dossiers, wel: 

• Een korte autobiografie en bij voorkeur een verwijzing naar een plek waar we je werk 
kunnen bekijken/beluisteren óf een kort CV/portfolio;

• Een korte motivatie om hieraan mee te doen. 



Voorwaarden om deel te nemen: 
• Je bent maximaal één jaar geleden afgestudeerd aan een kunstopleiding (muziek, 

theater, film, media, beeldende kunst, design etc.) ;

• Je bent afkomstig uit en/of woonachtig in de Cultuurregio Noord-Limburg;

• Je bent in de maand maart beschikbaar (de werktijden worden onderling afgestemd).

Wat bieden wij: 
• Een vergoeding van €1000 per deelnemer

• Een werkbudget van €5000 voor de groep 

• Een inspirerende werkomgeving 

• De kans om je professioneel netwerk te vergroten 

Selectieprocedure 

Op 11 februari hoor je of je uitgenodigd bent voor de eerste selectiegesprekken op 16 
februari. Na de selectiegesprekken volgt nog een kennismaking met de andere deelnemers. 


