
 

 

Oproep voor jonge kunstenaars 

 

 

Beste jonge en beginnende kunstenaar, 

 

Ithaka is een beeldende kunstententoonstelling voor jong artistiek talent, het festival van de eerste 

keer. Van 24 tot 28 april 2012 vindt de twintigste editie plaats. Ithaka zoekt twintig okselfrisse 

kunstenaars.  

Ithaka geeft jonge kunstenaars de kans om voor de eerste keer tentoon te stellen voor het grote 

publiek. Beeldende kunst moet worden opgevat in de breedst mogelijke zin voor het woord. 

Eerdere ervaring met de professionele wereld is niet nodig. Wie voor Ithaka geselecteerd wordt, 

krijgt begeleiding en financiële steun om zijn project te realiseren (maximum €500 per 

kunstenaar). Bovendien organiseren we infosessies en workshops op maat over de stap naar het 

professionele leven. We maken tijd om samen met M – Museum Leuven en kunstencentrum 

STUK feedback te geven op je werk. 

Ithaka is in handen van studenten en vrijwilligers met goesting in cultuur. Het initiatief gaat uit 

van LOKO Cultuur, de cultuurafdeling van de Leuvense studentenraad. We zochten en vonden 

een unieke locatie. We plannen alles zelf: selectie, productie en promotie.  

Ithaka is al twintig jaar lang een exclusief locatieproject. Dit jaar gaat Ithaka door in het 

beschermde Kartuizerklooster van Leuven, dat sinds enkele jaren leegstaat. Meer informatie over 

het klooster is terug te vinden in de locatienota in bijlage. Kunstenaars kunnen zich laten 

inspireren door de locatie voor hun werk, dit is echter niet verplicht. Het is mogelijk het klooster 

op voorhand te bezoeken. 



 

Kunstenaars die willen inschrijven, dienen het formulier in de bijlage ingevuld terug te bezorgen 

voor 19 februari 2012. Bij het inschrijvingsformulier dienen een uitgewerkt projectvoorstel 

(beschrijving en schets en/of foto’s, eventueel een portfolio) en een kostenraming gevoegd te 

worden. Alles mag digitaal bezorgd worden aan ithaka@loko.be of per post op LOKO Cultuur, 

’s Meiersstraat 5, 3000 Leuven. 

 

 

Kort samengevat: 

- Wat: een beeldende kunstenfestival voor jonge kunstenaars, dat hen volledig omkadert. 

- Voor wie: jonge beeldende kunstenaars, alle media en kunstvormen welkom. 

- Hoe: om u in te schrijven vult u het formulier in bijlage in en stuurt het naar ons via email 

of post. U kunt een voorkeurdatum voor de selectiegesprekken doorgeven en u 

inschrijven voor een locatiebezoek. 

- Kalender: 

o 1 februari deadline inschrijven locatiebezoek 

o 3, 7 en 9 februari locatiebezoek 

o 19 februari deadline inschrijven Ithaka 

o 7, 9 en 10 maart selectiegesprekken 

o 24 tot en met 28 april Ithaka 

Voor verdere vragen kan u terecht op ithaka@loko.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ithaka@loko.be


Contact  
 
LOKO Cultuur  
’s Meiersstraat 5, 3000 Leuven  
Tel 016/223109 – fax 016/220103  
ithaka@loko.be  
www.loko.be/cultuur  
 
Linde Smeets  
Coördinator LOKO Cultuur  
linde.smeets@loko.be  
0494/309039  
 
Geert Janssen  
Stafmedewerker LOKO Cultuur  
Geert.janssen@loko.be  
0497/408401 

 

 


