
Projectoproep 
 
Next Generation, Please! in Bozar 
7de editie 
 
Deadline: 20 juni 2021 
 
Kunstenaars, scholen, organisaties en jongerenverenigingen ... Deze oproep is 
voor jullie! Zin om een artistiek project op touw te zetten rond actuele 
maatschappelijke uitdagingen? Dan kan het project Next Generation, Please! jouw 
initiatief buitengewone zichtbaarheid schenken binnen een gerenommeerde 
cultuurinstelling én tot €5500 euro steun opleveren. Waag dus zeker je kans en 
stel je voor 21 juni 2021 kandidaat! 
 
 
Editie 2021-2022 
 
Meer dan ooit moeten culturele instellingen tijd, ruimte en middelen vrijmaken 
voor de nieuwe generaties en hen aanmoedigen vraagtekens te plaatsen bij de 
uitdagingen waar we als burgers en als samenleving voor staan voor ons 
gemeenschappelijk welzijn. Laat hun deelname aan een artistiek project nu een 
uitgelezen kans zijn om hun kritische blik aan te scherpen. Kunst ontstaat immers 
nooit uit het niets, maar zit verankerd in de actuele, bredere maatschappelijke 
context. 
  
Voor welke uitdagingen staat onze samenleving? Welke toekomst willen we? Hoe 
vinden we duurzame oplossingen voor de problemen die ons vandaag 
bezighouden? 
 
Met Next Generation, Please! wil Bozar een stem geven aan jongeren die zich als 
bewuste, creatieve en mondige burgers profileren in een samenleving waarin hun 
meningen en ideeën het waard zijn om gehoord te worden. 
 
  



Next Generation, What? 
 
Next Generation, Please! is een open platform in Bozar voor jongeren van 15-26 
jaar, dat een publiek debat op gang wil brengen en de co-creatie van een 
gezamenlijk project met kunstenaars, schrijvers, musici, politici, wetenschappers, 
activisten, intellectuelen en andere deskundigen wil ondersteunen. 
 
Dit jaar zullen 6 projecten worden geselecteerd om deel uit te maken van de 7e 
editie van Next Generation, Please!. In de loop van het schooljaar zal elke 
geselecteerde groep samenwerken en hun ideeën, wensen en kennis delen inzake 
maatschappelijke kwesties en onze gemeenschappelijke toekomst. In de loop van 
dat proces bouwen ze samen een artistiek project uit dat uiteenlopende artistieke 
expressievormen kan aannemen, van installaties of performances tot sculpturen, 
foto's, video's, schilderijen, tekeningen, audiovisuele of muziek creaties,… 
 
Het resultaat van dit hele proces moet in het voorjaar van 2022 uitmonden in een 
participatief festival in Bozar. 
 
Het project biedt de jonge deelnemers tal van voordelen:  
 

• Toegang tot concerten, voorstellingen en tentoonstellingen bij Bozar; 
• De deelname aan een groot debat met andere jongeren, artiesten en 

politici; 
• Een nauwe samenwerking met het team van Bozar voor de vormgeving en 

opbouw van het festival; 
• De (optionele) deelname aan een residentie van één week; 
• Inspraak in de keuze van de visuele vormgeving van de 

communicatiecampagne van Next Generation, Please!; 
• De opname van hun tentoonstelling in rondleidingen voor bezoekers, 

partners en media; 
• De mogelijkheid om deel uit te maken van de jury voor de volgende editie; 
• en nog veel meer. 

 
In Next Generation, Please! staat de actieve deelname centraal! We stellen dan 
ook alles in het werk om jongeren Bozar als instelling van binnenuit te laten 
ontdekken. 
 
  



Planning 
 
25 mei 2021 
Lancering van de projectoproep 
 
8 juni 2021 
Informatie sessie over de projectoproep 
  
20 juni 2021 
Deadline voor de indiening van projectvoorstellen 
  
30 juni 2021 
Bekendmaking van de selectie 
  
September - oktober 2021 
Kick-off: ontmoeting tussen deelnemers en partners 
  
Oktober 2021 - april 2022 
Traject: workshops, residenties en bezoeken in Bozar 
 
April 2022 
Einde van het projecttraject en opzet van het festival 
 
Mei 2022 
Festival in Bozar 
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Thema’s 
 
Na de wereldwijde stilstand tijdens de Covid-19 pandemie snakken we allemaal 
naar een dynamisch leven op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak. We willen 
verder gaan met ons leven en de samenleving nieuw leven inblazen! 
 
Daarom moedigen wij alle projecten aan die nadenken over beweging - letterlijk en 
figuurlijk. Hier zijn enkele suggesties: 
 

- fysieke verplaatsing: mobiliteit, (ruimte-)reizen, dans, migratie, 
dekolonisatie, vluchtelingencrisis, beperking of vrijheid van verplaatsing, 
globalisering, vervoer van mensen en goederen, body practice, lichamelijk 
welzijn, enz. 

- mentale verplaatsing: denkbeeldige werelden, virtuele/digitale realiteit, 
sociale media, creatief schrijven en denken, gamen, emotioneel en mentaal 
welzijn, enz. 

- sociale beweging: sociale interactie, burgerparticipatie, activisme, politieke 
bewegingen, lokaal vs. globaal, collectieve praktijken, deelname aan de 
kunsten, enz. 

- digitale beweging: Big Data, nepnieuws, de ontwikkelingen van 
kunstmatige intelligentie, individuele expressie in de technologische 
revolutie, digitaal activisme, enz. 

 
Deze thema's zijn slechts suggesties en niet verplicht. 
 
 
  



 Wie kan een project indienen?  
 
Scholen, jongerenorganisaties of -verenigingen, onafhankelijke groepen 
jongeren, kunstenaars, filmmakers, dansers kunnen een aanvraag indienen met 
een artistiek project waarin de jonge deelnemers tussen 15 en 26 jaar een 
centrale rol spelen. 
 
In de projectgroep zit bij voorkeur een expert (of experten) die het project in de 
loop ervan zal (zullen) ondersteunen en begeleiden, zoals politici, denkers, 
filosofen, journalisten, schrijvers, activisten... Zij delen hun expertise over sociaal, 
lokaal, nationaal, Europees en internationaal beleid en kwesties. 
 
Bozar plaatst daarnaast organisaties in de kijker die betrokken zijn bij waardevolle 
jongerenprojecten rond burgerschap en politiek bewustzijn. Dan denken we meer 
bepaald aan organisaties die lokale maatschappelijke of artistieke initiatieven 
opzetten, verenigingen die kunstonderwijs aanbieden of instellingen die de band 
tussen kunst en de samenleving aanhalen. 
 
Vereisten: 
 

• De actieve deelname van de jongeren is van cruciaal belang. 
• De artiest is actief betrokken bij het project van een groep van minstens 12 

jongeren tussen 15 en 26 jaar. 
• Samen buigen de jongeren zich over een maatschappelijk thema (al dan 

niet in schoolverband). 
• De samenwerking vindt op regelmatige basis plaats: minimaal 6 maanden. 
• Een expert(e) woont minstens 3 activiteitensessies van de groep bij om 

kennis en ervaring met de jongeren te delen. 
• Het hele proces moet leiden tot een of meerdere kunstwerken die in Bozar 

voorgesteld kunnen worden.  
• De artiest met wie de jongeren samenwerken, heeft reeds een stevige 

reputatie opgebouwd en kan terugvallen op voldoende ervaring met 
jongerenwerking. De kunstenaar waakt over de artistieke kwaliteit van het 
eindresultaat. 

 
 
  



© Caroline Lessire 

Selectiecriteria 
 
 
Voor deze editie '21-22 zullen 6 projecten worden geselecteerd. De selectie zal 
eind juni 2021 worden gemaakt door een jurycomité bestaande uit medewerkers 
van Bozar, partners van het project en voormalige deelnemers. Bozar zal 60% van 
elk project financieren, tot een limiet van €5500. 
 
De volgende criteria zijn een pluspunt bij de selectie: 
 

• organisaties die reeds samenwerken met jongeren of met een artiest en die 
dit project binnen hun activiteiten kaderen; 

• bij voorkeur afstemming op het thema van de editie en/of betrokkenheid bij 
nieuwe technologieën;  

• ervaring inzake jongerenwerking rond burgerschap en politiek bewustzijn; 
• indiening van een project dat zelf wordt gefinancierd of andere subsidies 

ontvangt; 
• artistieke uitmuntendheid; 
• verbintenis om zich aan het tijdschema van het project te houden; 
• autonomie. 

/  
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Een projectvoorstel indienen? 
 
De projectvoorstellen (inclusief begroting) moeten vóór zondag 20 juni 2021 
worden ingediend met behulp van het formulier dat per email naar 
nextgenerationplease@bozar.be moet worden gestuurd. Dit formulier 
(beschikbaar op onze website) moet een projectbeschrijving bevatten, een 
videopresentatie van 5 minuten van je groep of jouw organisatie en jouw project, 
een begrotingsontwerp, een gepland werkschema en 5 inspirerende beelden om 
jouw voorstel te illustreren. Grotere bestanden, zoals video, kunnen worden 
verzonden met een externe link (WeTransfer of andere diensten). 
 
Als je vragen hebt of een idee wil aftoetsen voordat je een projectvoorstel indient, 
nodigen wij je uit voor een online infosessie die op 8 juni 2021 om 10.00 uur via 
Zoom wordt georganiseerd. Om je in te schrijven voor de infosessie over de 
projectoproep, gelieve een email te sturen naar nextgenerationplease@bozar.be.  
 
Contact 
 
Ekaterina Kaplunova 
Coordinatrice de Next Generation, Please!  
ekaterina.kaplunova@bozar.be 
 
Meer info 
 
Bezoek onze Instagram-account voor meer inspiratie (@nextgenerationplease). 
 
Steun 
 
 
 
 
 
 
 
Project uitgevoerd met de steun van het Koningin Mathildefonds, beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting. 


