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FLACC WERKPLAATS VOOR BEELDENDE KUNSTENAARS
WORKPLACE FOR VISUAL ARTISTS

Vul dit formulier in met Adobe Acrobat Reader (niet met Voorvertoning van Apple)
Download hier http://www.adobe.com/downloads

Please complete this application with Adobe Acrobat Reader (not with Preview from Apple).
Download here http://www.adobe.com/downloads

Heeft u in het verleden reeds een aanvraag ingediend voor een werkplaats/residentie in FLACC? 

Have you applied for a workplace/residency at FLACC in the past?  
 ja / yes   nee / no

1. Persoonlijke informatie / Personal information
Voornaam / First name  ___________________________________________________________________________

Familienaam / Surname  ___________________________________________________________________________

Adres / Address  ___________________________________________________________________________

Postcode / ZIP code  ___________________________________________________________________________

Woonplaats / City  ___________________________________________________________________________

Provincie / State  ___________________________________________________________________________

Land / Country  ___________________________________________________________________________

Telefoon / Phone  ___________________________________________________________________________

Gsm / Mobile  ___________________________________________________________________________

Fax  ___________________________________________________________________________

E-mail  ___________________________________________________________________________

URL / Website  ___________________________________________________________________________

Geboortedatum / Date of birth   ___________________________________________________________________________

Nationaliteit / Nationality  ___________________________________________________________________________

 Man / Male                               Vrouw / Female

2. Taal / Language
 Nederlands    English   other ________________________________________________

 

initiator:application@flacc.info;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:d02c56f3ac304a499536036a750d3471
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3. Werkperiode/ Work period
Een werkperiode duurt ongeveer 3 maanden. Dit kan voltijds, deeltijds (een aaneengesloten periode van 3 maanden deeltijds) 

of in fases (de periode van 13 weken gespreid over een langere periode) opgenomen worden. Afhankelijk van het project is een 

andere tijdsindeling mogelijk. Gelieve hieronder aan te geven welke regeling je verkiest van oktober 2012 t/m juni 2013.

The residency lasts around three months. A residency can be full-time (a continuous period of three months), part-time (a con-

tinuous period of three months, but the participant is only present part-time) or phased (a total period of about thirteen weeks 

but spread over a longer period of time). Depending on the project a different timing is possible. Please indicate your preferred 

timing between October 2012 and June 2013.

4. Aanvraagformulier / Application form
4.1 Artist Statement
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4.2 Werkplaatsvoorstel / Workplace proposal
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Bijlagen bij het werkplaatsvoorstel (max 5) / Attachments for workplace proposal (up to 5)

  1 ______________________________________________________________
   _______________________________________________________________  
  2 ______________________________________________________________
   _______________________________________________________________
  3 ______________________________________________________________
   _______________________________________________________________  
  4 ______________________________________________________________
   _______________________________________________________________  
  5 ______________________________________________________________
   _______________________________________________________________  
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4.3 Budget
Vul het excel sheet in. / Please fill in the excel sheet.

4.4 Digitale bestanden - foto’s / Digital files - photos

4.5 CV

5. Geef aan hoe u kennis heeft genomen van de activiteiten van FLACC / Please indicate where you first 
heard about the activities of FLACC

 bezoek aan kunstenaar tijdens werkperiode / visiting artist during work period

 rondleiding / guided tour

 mond aan mond reclame / word-of-mouth advertising

 website

 eindpresentatie door / final presentation by  ______________________________________________________________

 advertentie in / advertisement in  ______________________________________________________________

 publicatie in / publication in   ______________________________________________________________

 tentoonstelling door / exhibition by  ______________________________________________________________

 andere / other   ______________________________________________________________
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Voorwaarden / Conditions 
- De dossiers worden 2 keer per jaar geëvalueerd. Voor de werkperiode 10/2012 - 06/2013 is de uiterste indiendatum 

 20 september 2011. De volgende indiendatum is 1 februari 2012. U wordt zo spoedig mogelijk (verwacht 8 weken) op de 

hoogte gebracht of uw dossier aanvaard is. 

- Gelieve dit formulier in te vullen met hoofdletters, in zwarte of blauwe inkt of stuur het per email terug. 

- Het projectvoorstel moet in het Engels of Nederlands opgesteld zijn.

- Controleer voordat je het dossier verstuurt of het volledig is, de foto’s en het xls sheet met het budget toegevoegd zijn. 

- Het dossier zal niet worden teruggestuurd.

- Het voorstel en alle toegezonden materialen worden eigendom van FLACC.

- FLACC is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan de ontvangen documenten.

- Indien het werkplaatsvoorstel niet volledig is of niet eenvormig is met deze voorwaarden zal het niet in overweging 

 genomen worden.

- Bij voorkeur je dossier indienen via email.

- The proposals will be evaluated 2 times a year. The deadline for 10/2012 - 06/2013 is 20 September 2011. The next deadline 

is 1 February 2013. You will be informed of the outcome (expect 8 weeks) as soon as possible. 

- Complete the form in capitals, in black or blue ink or complete it on the computer and send it by email.

- The work plan has to be written in English or Dutch.

- Before sending the application form, make sure it has been completed in full and is accompanied by images and the xls sheet 

with the budget.

- The file will not be returned to the applicant.

- The application and all the materials becomes property of FLACC.

- FLACC is not responsible for damage or loss to documentation received.

- If your application is not complete or in compliance with these conditions, we regret that we cannot consider your 

 proposal.

- We prefer a digital file via email.

Nota’s - Opmerkingen / Notes - Remarks
1. Persoonlijke informatie / Personal information
- Uw persoonlijke informatie zal enkel intern gebruikt worden of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. 

- Your personal information will only be used by FLACC for internal use and to keep you informed of our activities.

2. Taal / Language
- Gelieve aan te vinken wat van toepassing is. FLACC is een internationale organisatie waar communicatie over het werk

 een belangrijk aspect is. Nederlands en Engels zijn de gangbare talen.

- Please check what is applicable. FLACC is an international institute where communication about the work is an 
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 important aspect. Dutch and English are the common languages.

3. Werkperiode / Work Period
- De activiteiten hebben een voltijds karakter tenzij anders afgesproken. 

- The activities have a full-time character unless agreed otherwise.

4. Aanvraagformulier / Application form
- Controleer voordat je het dossier verstuurt of het volledig is, artist statement en werkplaatsvoorstel zijn ingevuld en de docu-

mentatie, CV en budget toegevoegd zijn.

- Please check that artist statement and workplaceproposal are filled in and all attachments, documentation, CV and budget are 

enclosed before sending the applicationform.

4.1 Artist Statement
- Een korte omschrijving van je inhoudelijke en artistieke uitgangspunten.

- Gebruik enkel de beschikbare ruimte in het aanvraagformulier, max. A4.

- A brief description of your content and artistic principles.

- Use only the space available in the application, max. A4.

4.2 Werkplaatsvoorstel / Workplace proposal
- Een korte motivatie om bij FLACC aan de slag te gaan. Geef aan waarom je kiest voor een werkperiode bij FLACC. Wat deze 

locatie/context/werkwijze kan toevoegen aan de ontwikkeling van je kunstenaarsschap.

- Een werkplaatsvoorstel met een of meerdere schetsen of fotos als bijlage ter verduidelijking van het project.

- Voeg maximaal 5 bijlagen toe aan het werkplaatsvoorstel.

- A brief explanation of motivation to work with FLACC. Indicate why you choose a working period at FLACC. What our location/

context/way of working can contribute to the development of you as an artist.

- A workplan accompanied by a one of more visual prints or drawings to support your project.- 

- Add maximum five attachments to the workshop proposal.

4.3 Budget
- Gebruik het standaard excel sheet (te downloaden van de site) om een overzicht te geven van de uitgaven en inkomsten van 

het werkplaatsproject.

- Alle bedragen moeten incl. BTW vermeld worden.
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- Het gebruik van het atelier en appartement is kosteloos en hoeft niet in het budget worden opgenomen

- Het budget geeft een gedetailleerd overzicht van de kosten van het project, waaronder reiskosten, transportkosten, benodigde 

 materialen, technische assistentie, onvoorziene uitgaven en mogelijke inkomsten.

- Transport van het werk maakt geen onderdeel uit van het beschikbare budget voor een werkplaatsproject. En is dus ten laste 

van de kunstenaar.

- Het plan geeft ook andere mogelijke subsidiënten aan. 

- Use the standard excel sheet (downloadable from the site) to provide an overview of expenditures and income of the worplace 

project.

- All amounts must include VAT.

- The use of the workshops and appartment is free and does not have to included in the budget

- The budget provides a detailed overview of the project cost, including travel, shipping, materials needed, technical 

 assistance, unforeseen circumstances and possible income.

- Transport of the work is not part of the budget available for a workshop project and is charged to the artist.

- The plan also suggest other potential funders.

4.4 Digitale bestanden, foto’s / Digital files, photos
- Max. 30 digitale bestanden worden toegelaten en moeten de ontwikkeling van de laatste jaren illustreren.

- De foto’s, video’s en tekeningen moeten genummerd worden van 1 t/m 30. Indien er meer dan 30 items worden aangeleverd 

worden enkel de eerste 30 bekeken.

- Geef in de titel van de documenten het jaartal, titel van het werk en afmetingen mee.

- De foto’s moeten zowel details als overzichten van installaties / een werk weergeven.

- Gelieve foto’s en beelden aan te leveren in een JPEG formaat en duidelijk omschreven op een CD of DVD.

- Gelieve film aan te leveren als quicktime movie, MPEG of AVI met een maximale grootte van 100MB per film

- Gelieve geen originele documenten te sturen.

- Max. 30 digital files are required and must clearly show a development over the last years.

- The photos, videos and drawings must be numbered from 1 t / m 30. If more than 30 items are delivered only the first 30 will 

be displayed.

- Enter in the title of the document the date, title of work and size of it.

- The images must show details and overviews per work.

- Please send the files in JPEG-format and clearly labelled on a CD or DVD.

- Please send movies as a quicktime movie, MPEG or AVI with a maximum size of 100MB for each film.

- Please do not send original documents.

4.5 CV
- Een CV bevat opleiding, publicaties (maximaal 10) tentoonstellingen, manifestaties, opdrachten, prijzen. Vermeld ook neven-
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activiteiten zoals bijv. adviesraden en docentschappen.

- Maximale lengte 2 pagina’s A4.

- A CV includes education, publications (maximum 10), exhibitions, manifestations, commissions, prices. Mention sidelines as 

advisory commities, teaching activities.

- Maximum lenght 2 A4.

Gelieve uw aanvraag naar onderstaand adres te sturen. We geven de voorkeur aan email (eventueel grote bestanden via Drop-

box, Yousendit, Rapidshare, etc.), maar het is ook mogelijk om de aanvraag per post in te dienen. In beide gevallen dient de 

aanvraag uiterlijk op de dag van de deadline in ons bezit te zijn (niet de datum van de poststempel). 

Please send your application to the following address. We prefer to receive the application by email (big files can also be sent 

by Dropbox, Rapidshare, Yousendit, etc), but it is also possible to sent the application by post. In both cases the application 

needs to arrive at latest at FLACC at the day of the deadline (not the postage date).

FLACC, André Dumontlaan 2, B-3600 Genk

T #32 (0)89 84 52 23

F #32 (0)89 84 52 24

E application@flacc.info

www.flacc.info 
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