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Playful Arts Festival op zoek naar spannend labyrint
Lampenkappen, planten, kussens, zwembandjes, regenlaarzen…Welk alledaags voorwerp wordt
dadelijk hét object waarmee een spannend labyrint ontworpen wordt? En hoe gaat de ontwerper of
kunstenaar dit inzetten om tot een opvallende sculptuur te komen waar meerdere mensen
tegelijkertijd in kunnen, dat staat als een huis, uitnodigt om te spelen en een beeldende kwaliteit
heeft? Om een antwoord te krijgen op deze vragen, zet Playful Arts Festival een 
open call
uit voor het
ontwerpen van een labyrint, een ‘playful sculpture’. Het geselecteerde ontwerp wordt als beloning
zowel op het FAQ Festival als bij het Playful Arts Festival gepresenteerd.
De deadline voor inzendingen is 1 maart 2016. Meedoen kan door het invullen van het formulier op
http://www.playfulartsfestival.com
.
Bodies at play
Het labyrint dient bezoekers nieuwsgierig te maken, op een speelse wijze met elkaar in contact te
brengen en stevig genoeg te zijn om gebruikt te worden door een enthousiast groep bewegende
mensen. Hierbij is creatief gebruik van duurzame of gerecyclede materialen in de vormgeving van het
labyrint een pré. Voor de aankomende editie daagt de organisatie kunstenaars en ontwerpers uit om
een labyrint te ontwerpen dat aansluiting heeft met het thema Bodies at Play.
Eigentijdse playground
Playful Arts Festival is een vierdaags internationaal georiënteerd festival dat het publiek onderdompelt
in tal van speelse ervaringen. Het festival maakt in de historische Willem II Fabriek in ’s‐Hertogenbosch
een dynamische, eigentijdse speeltuin met een opstelling van interactieve installaties ‐ook in het
donker!‐ en een programma met performances, dans, games en live muziek.
Spelen met het lichaam staat dit jaar bij deze interactieve kunstvormen centraal, bijvoorbeeld met
ruimtelijke installaties, met kleding waarin slimme technologie verwerkt is, met een intieme eetervaring
en verhalende, avontuurlijke games waarin je als bezoeker zelf de hoofdrol speelt. Alles draait om
beweging, dynamiek, intimiteit, identiteit, saamhorigheid, storytelling en spelen met de zintuigen.
Samenwerking FAQ Festival en W2 Poppodium
Het labyrint wordt als preview vertoond op het FAQ Festival tijdens de W2N8 van het W2 Poppodium,
op zaterdagavond 9 april. Het Playful Arts Festival vindt plaats in de Willem II Fabriek van 2‐5 juni 2016.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Peters, co‐curator Playful Arts Festival en
artistiek directeur Wave of Tomorrow: 
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Playful Arts Festival wordt mogelijk gemaakt door Fonds 21, Willem II Fabriek en het Prins Bernhard Cultuurfonds
en is een initiatief van Wave of Tomorrow i.s.m. zo‐ii.

