
Projectoproep
Next Generation, Please! bij Bozar 
8e editie - Bewegend beeld 

Deadline voor aanvragen: 02 mei 2023 

Filmmakers, video- en animatiekunstenaars, scholen, organisaties en 
jeugdgroepen, deze oproep is voor jullie!  Bozar lanceert een speciale editie 
van Next Generation, Please! die uitsluitend gericht is op ‘bewegend beeld’. 
Ben je gepassioneerd door cinema? Kijk of maak je graag documentaires? Of 
heb je misschien een talent voor animatie? Wil je een artistiek project creëren 
of ontwikkelen dat aanzet tot nadenken over de globale uitdagingen van de 
hedendaagse maatschappij? We willen jullie stemmen horen!  

Dankzij Next Generation, Please! krijgt je project een ongekende zichtbaarheid 
in een grote culturele instelling en steun voor artistieke creatie tot 5500 euro. Ga 
aan de slag en dien je aanvraag in vóór 02 mei 2023.
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Over het project 

Next Generation, Please! is een open platform bij Bozar voor jongeren van 15-
26 jaar. Het project wil een publiek debat openen en de co-creatie van een 
gezamenlijk project samen met kunstenaars en experts ondersteunen. Bozar wil 
jonge generaties ondersteunen en volgen die leven als bewuste, creatieve en 
mondige burgers in een maatschappij die als nooit tevoren moet luisteren naar 
hun meningen en ideeën. 

Dit jaar worden 5 projecten geselecteerd om deel uit te maken van de 8e editie 
van Next Generation, Please! Gedurende het academiejaar 2023-24 zal elke 
geselecteerde groep samenwerken en hun ideeën, aspiraties en ervaring 
delen rond actuele maatschappelijke thema’s, alsook hun reflecties op onze 
gemeenschappelijke toekomst. Tijdens dit proces zullen ze samen een artistiek 
project ontwikkelen dat resulteert in een audiovisuele creatie. Het kan gaan om 
een lange of korte speelfilm, een docu/mocu-mentaire, een animatiefilm, een 
videowerk of een VR/AR-installatie. Alle nieuwe creaties worden door de makers 
zelf gepresenteerd aan een breed publiek tijdens een tweedaags filmfestival in 
Bozar in mei 2024.  

Deelname

Next Generation, Please! draait om participatie en Bozar heeft jongeren veel te 
bieden. Tijdens de trajecten stellen we hen collectieve en individuele activiteiten 
in Bozar voor die bedoeld zijn om jonge deelnemers te ondersteunen, inspireren 
en empoweren: 

• toegang tot filmvertoningen, concerten, tentoonstellingen en debatten in Bozar; 
• deelname aan een collectieve workshop met professionele filmmakers en 
andere deskundigen uit het veld; 
• mogelijkheid tot een residentie van een week in Bozar;
• deelname aan de communicatiecampagne van het filmfestival;  
• nauwe samenwerking met het Bozar-team tijdens het opzetten van het 
filmfestival; 
• presentatie van hun werk aan een groot publiek, partners en media via on-stage 
introducties en Q&A’s; 
• de mogelijkheid om deel uit te maken van de jury voor de volgende editie; 
• nieuwe vrienden ontmoeten en zinvolle contacten leggen; ;

 en nog veel meer...



Thema’s 
 

Het Europese project heeft nog nooit zo onder druk gestaan als nu. We beleven 
een periode van versnelde technologische, politieke, sociale en ecologische 
veranderingen. De toekomst is alarmerend en onzeker. 

Hoe kunnen we de relaties herstellen die ons dreigen te verscheuren? Wat 
betekent het om Europeaan te zijn? Welke waarden moeten we belichamen en 
voor vechten? Hoe kunnen we duurzame antwoorden vinden op de problemen 
waarmee we momenteel worden geconfronteerd?  

Wij geloven dat jongeren een sleutelrol kunnen spelen bij het versnellen van 
deze verschuiving. Met de nieuwe editie van Next Generation, Please! willen we 
teruggaan naar de wortels van het project, namelijk de grondbeginselen van 
Europa - menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat 
en mensenrechten. We willen de reflectie over kwesties van burgerschap en 
samenleving aanmoedigen en jullie ideeën voor onze gemeenschappelijke 
toekomst horen en jullie visies op het welzijn van onze planeet zien. 
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Tijdschema van het project 
 

15 februari 2023  
Lancering projectoproep 

15 maart 2023   
Infosessie over de projectoproep in Bozar  

2 mei 2023   
Uiterste datum voor het indienen van projecten 

24 mei 2023   
Aankondiging selectie 

27 september 2023  
Kick-off en ontmoeting met deelnemers en partners  

november 2023  
Workshop met filmmakers en experten voor de deelnemers 

januari-april 2024  
Traject & residenties in Bozar 

18-19 april 2024  
Einde projecttrajecten en oplevering eindmontages 

18-19 mei 2024   
Filmfestival in Bozar met workshops, debatten en Q&A 
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Wie kan meedoen? 

Filmmakers, videokunstenaars, scholen, jeugdorganisaties of -verenigingen en 
onafhankelijke groepen jongeren kunnen een aanvraag indienen met een artistiek 
project waarin de jonge deelnemers tussen 15 en 26 jaar een centrale rol spelen. 
Ook voormalige deelnemers van Next Generation, Please! kunnen een aanvraag 
indienen. 

In de projectgroep zit bij voorkeur een expert(s) die het project ondersteunt en 
begeleidt, zoals politici, denkers, filosofen, journalisten, schrijvers, activisten etc. 
Zij delen hun expertise over sociaal, lokaal, nationaal, Europees en internationaal 
beleid en kwesties.  

Bozar belicht ook organisaties die betrokken zijn bij projecten die burgerschap 
en politiek bewustzijn onder jongvolwassenen bevorderen. Hieronder vallen 
organisaties die op lokaal niveau actief zijn in maatschappelijke en artistieke 
kwesties, verenigingen die zich bezighouden met kunsteducatie of instanties die 
de banden tussen kunst en samenleving bevorderen. 

Vereiste elementen

 
• De daadwerkelijke deelname van jongeren is essentieel,  
• De filmmaker(s) moet(en) betrokken zijn bij een groep van ten minste 12 
jongeren tussen 15 en 26 jaar, 
• De samenwerking vindt op regelmatige basis plaats gedurende ten minste zes 
maanden, 
• De groep behandelt een maatschappelijk thema, bij voorkeur afgestemd op het 
thema van deze editie, 
• Een expert voegt zich bij de groep voor ten minste 3 werksessies om zijn/haar 
ervaring met jongvolwassenen te delen, 
• Het hele proces moet resulteren in ten minste één audiovisueel werk dat wordt 
gepresenteerd tijdens een festival in Bozar, 
• De filmmaker(s) die met de jongvolwassenen zullen werken hebben al een 
goede reputatie en ervaring in het werken met jongeren. Zij staan garant voor de 
artistieke kwaliteit van het eindresultaat. 



Selectie en voorwaarden 

 
5 projecten worden geselecteerd door het jurycomité bestaande uit het 
projectteam van Bozar, partners van het project en oud-deelnemers. Bozar zal 
60% van elk project financieren, tot een limiet van 5500 euro. De volgende criteria 
zijn een voordeel voor de selectie:

• organisaties die al werken met jongvolwassenen en/of kunstenaars en die dit 
project opnemen als uitbreiding van hun werk, 
• projecten die jongeren in kwetsbare omstandigheden betrekken, 
• aansluiting bij het thema van de editie, 
• staat van dienst op het gebied van de bewustmaking van burgerschap en 
politiek bewustzijn bij jongvolwassenen,
• ethisch aspect, 
• projecten met een groter participatiebereik,  
• een project dat zichzelf financiert of andere subsidies ontvangt, 
• inzet voor artistieke kwaliteit, 
• verbintenis om het tijdschema van het project na te leven, 
• vermogen om zelfstandig te werken en inzet om deel te nemen aan 
georganiseerde activiteiten van Bozar. 



Hoe een project indienen? 

Dien je voorstel in via het formulier dat je vóór 2 mei 2023 per e-mail verstuurt 
naar nextgenerationplease@bozar.be. Wij moedigen je aan een videopresentatie 
van 5 minuten van jullie groep/organisatie en 5 inspirerende beelden ter illustratie 
van jullie voorstel toe te voegen. Grotere bestanden, zoals de video, kunnen met 
een externe link worden verstuurd (WeTransfer of andere diensten). 

Als je vragen hebt of een idee wilt testen voordat je een projectvoorstel 
indient, nodigen we je uit voor een infosessie op 15 maart 2023 in Bozar. 
Voor inschrijvingen kan je vóór 6 maart contact met ons opnemen via 
nextgenerationplease@bozar.be. 

Contact 

Ekaterina Kaplunova 
Coördinator Next Generation, Please!
ekaterina.kaplunova@bozar.be 

 

Meer weten over het project 

Voor inspiratie of meer informatie over het project, bezoek onze website: 
https://www.bozar.be/nl/next-generation-please of neem een kijkje op onze 
Instagramaccount https://www.instagram.com/nextgenerationplease/. 

Partners
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