
Call for artists!
Beeldentemmers is an art & animation 
studio, based in the south of the 
Netherlands (Budel Dorplein) In our 
programmes and work we want contribute 
on an inclusive society, where everyone’s 
share matters.  We use art als a tool to 
achieve a social goal.

From may till december 2020 Beeldentemmers 
is offering a residency programme for the 
development and realisation of projects or 
productions, which is open to professional 
artists from Poland. The residence is 
based in a beautiful old centre for guest 
workers, which is now the home of 150 
polish labor migrants. 

The project calls for artists whose 
practice deals with socially engaged art 
through a wide spectrum of ideas and 
methods of expression or action; whether 
it be fine art, design, performance, media 
art, film, architecture, academic research, 
social action, economic-related – all 
fields are welcome. Theme of the residence 
2020 is Labor Migration.
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Residencies are planned individually 
and include a working space and local 
accommodation as well material support in 
the form of a weekly grant.

A residency incorporates the following:
• Studio space 
• Local accommodation (max. 3 people)
• Minimum period of 2 weeks
• Technical equipment (by arrangement and 
subject to availability)
• Professional technical support (by 
arrangement and subject to availability)
• Professional advice in: Project funding, 
project management, press and public 
relations

Application conditions:
•  Capability and drive to face the Labor 
migration theme
• Must be able to travel to Budel Dorplein
• Must be able to stay and produce work 
between april 2020 and December 2020. 

More information and applications: 
Info@beeldentemmers.nl
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Poszukujemy do artystów!

Beeldentemmers to studio sztuki i animacji 
z siedzibą na południu Holandii (Budel 
Dorplein). W naszych programach i pracy 
chcemy wnosić wkład w integracyjne 
społeczeństwo, w którym wszyscy mają 
znaczenie. Używamy sztuki jako narzędzia 
do osiągnięcia celu społecznego.

Od maja do grudnia 2020 roku Beeldentemmers 
oferuje program rezydencji dla rozwoju i 
realizacji projektów lub produkcji, który 
jest otwarty dla profesjonalnych artystów 
z Polski. Rezydencja mieści się w pięknym 
starym centrum dla pracowników-gości, 
w którym obecnie mieszka 150 polskich 
migrantów zarobkowych.

Projekt zaprasza artystów, których praktyka 
zajmuje się sztuką zaangażowaną społecznie 
poprzez szerokie spektrum pomysłów i metod 
ekspresji lub działania; czy będzie to 
sztuka piękna, design, performance, sztuka 
medialna, film, architektura, badania 
akademickie, działania społeczne, związane 
z ekonomią - wszystkie dziedziny są mile 
widziane. Tematem pobytu 2020 jest migracja 
pracowników.
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Rezydencje są planowane indywidualnie i 
obejmują przestrzeń roboczą i lokalne 
zakwaterowanie, a także wsparcie materialne 
w formie cotygodniowego dofinansowania.

 
Rezydencja obejmuje:
• Przestrzeń studyjna
• Lokalne zakwaterowanie (maks. 3 osoby)
• Minimalny okres 2 tygodnie
• Wyposażenie techniczne (po uzgodnieniu i 
w zależności od dostępności)
• Profesjonalne wsparcie techniczne (po 
uzgodnieniu i w zależności od dostępności)
• Profesjonalne doradztwo w zakresie: 
finansowania projektu, zarządzania 
projektem, prasy i public relations

Warunki aplikacji:
• Zdolność i dążenie do zmierzenia się z 
tematem migracji siły roboczej
• Osoba zainteresowana musi być w stanie 
podróżować do Budel Dorplein
• Osoba zainteresowana musi być w stanie 
zostać i produkować pracę między kwietniem 
2020 r. a grudniem 2020 r.

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt 
mailowy: info@beeldentemmers.nl


