Flankerend programma Nevengeul IJsselbiënnale 2023
OPEN CALL - Deelname groepstentoonstelling
Van 17 juni t/m 17 september 2023 vindt alweer de derde editie van de IJsselbiënnale plaats, de
buitententoonstelling in de IJsselvallei van Rheden tot Kampen. 25-30 Kunstenaars uit binnen- en
buitenland zijn uitgenodigd om monumentale, tot de verbeelding sprekende kunstwerken te
ontwikkelen voor markante locaties langs de IJssel. Een mooie fietsroute verbindt deze locaties. Het
overkoepelende thema van alle edities is klimaatverandering en de invloed hiervan op het landschap.
De IJsselbiënnale van 2023 zoomt in op het thema aarde/bodem/grond.
Flankerend programma Nevengeul
Evenals bij voorgaande edities van de IJsselbiënnale is er naast de buitententoonstelling ook weer
een uitgebreid flankerend programma: Nevengeul. Na evaluatie van de vorige edities hebben we er
ditmaal voor gekozen om het flankerend programma anders vorm te geven: meer geconcentreerd en
verdiepend.
Groepstentoonstellingen
Een belangrijk onderdeel van Nevengeul zullen de groepstentoonstellingen zijn. Op 2-3 prominente
startlocaties langs de route zal de IJsselbiënnale/Nevengeul in deze groepstentoonstellingen werk
van (regionale) beeldende kunstenaars samenbrengen.
We willen kunstenaars graag een podium bieden en verwachten dat de kwaliteit die in de regio
aanwezig is, in deze vorm een waardevolle toevoeging vormt aan de IJsselbiënnale als geheel.
Podiumkunsten en musea
Voor het onderdeel podiumkunsten van Nevengeul wordt in samenwerking met (professionele)
culturele instellingen een programma langs de route georganiseerd. Hierover volgt binnenkort meer
informatie. Ook werken we weer samen met diverse musea in de regio.

Oproep deelname groepstentoonstellingen en informatieve kick-off bijeenkomst
Voor de komende editie nodigt de IJsselbiënnale individuele beeldende kunstenaars (met een accent
op regionale kunstenaars) van harte uit om werk in te zenden.
Als kunstenaar kun je enkele werken of één (samenhangende groeps)installatie aanmelden ter
selectie voor de groepstentoonstellingen. In aansluiting op het thema van deze derde editie vragen
we je met je werk te reageren op een van de drie volgende invalshoeken:
- Aarde – Leven
- Bodem – Worteling
- Grond – Oogst
Meer inhoudelijke informatie over deze thema’s geven we tijdens de kick-off bijeenkomsten en
sturen we mee met het inschrijfformulier.
Enkele kaders voor deelname met werk:
- Deelname is alléén mogelijk voor de gehele periode: 17 juni t/m 17 september 2023
- Het ingestuurde werk heeft een duidelijke relatie met één van de thematische invalshoeken
- Inschrijving geeft géén garantie voor deelname; selectie vindt plaats door de IJsselbiënnale
op basis van aard van het ingezonden werk, de beschikbare ruimte en de samenstelling in
een tentoonstelling.
- Er is bereidheid om te suppoosten op één van de tentoonstellingslocaties tijdens de
genoemde periode

Wat biedt de IJsselbiënnale?
- Een podium voor je werk op een bijzondere locatie tijdens de gehele IJB23
- Een vaste hang-/stageld vergoeding
- De organisatie en inrichting van de tentoonstellingen
- Aandacht tijdens een speciaal openingsmoment per locatie
- Aandacht voor de groepstentoonstellingen in de reisgids, op de website en via de socials.

Belangstelling om deel te nemen? Meld je aan voor een kick-off bijeenkomst!
De IJsselbiënnale organiseert drie informatieve kick-off bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten
vertellen we over de IJsselbiënnale 2023 en het flankerend programma Nevengeul. Ook gaan we
dieper in op het thema van de groepstentoonstellingen, de organisatie en inschrijving. Natuurlijk is er
gelegenheid om vragen te stellen.
Aanmelding voor een kick-off is noodzakelijk en kan door een mail te sturen naar:
nevengeul@ijsselbiennale.nl o.v.v. locatie/datum en het aantal personen.
Kick-off bijeenkomst regio Noord (Deventer – Kampen)
Datum: dinsdag 22 november 19:00 – 21:30
plaats: Eureka, Assendorperplein 9, Zwolle
Kick-off bijeenkomst regio Midden (Zutphen - Deventer)
datum: woensdag 23 november 19:00 – 21:30
plaats: Kunstenlab, Havenplein 20, Deventer
Kick-off bijeenkomst regio Zuid (Doesburg – Zutphen)
datum: maandag 28 november 19:00 – 21:30
plaats: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen

Inschrijven groepstentoonstelling
Aanmelding voor de groepstentoonstelling kan alleen via een inschrijfformulier. Dit formulier is
vanaf 1 december aan te vragen via nevengeul@ijsselbiennale.nl of onze website
www.ijsselbiennale.nl.

