
Bring Your Own Beamer lanceert wedstrijd voor
Lichtfestival 2018

Tijdens de vierde editie van Lichtfestival Gent, van 31 januari tot 4 februari 2018,
wordt een podium geboden aan opkomend talent. Op vrijdag 20 oktober 2017
kunnen video- en lichtkunstenaars tijdens 'Bring Your Own Beamer' in NEST
deelnemen aan een wedstrijd videomapping. Een jury van experten kiest een
winnaar die zijn of haar werk mag tonen op het lichtfestival.

Bring Your Own Beamer

Bring Your Own Beamer, de jaarlijkse hoogmis voor digitaal en visueel experiment, viert
dit najaar zijn derde editie in Gent. Op vrijdag 20 oktober tonen 100 artiesten met hun
beamer onder de arm hun werk aan het grote publiek in NEST, de tijdelijke invulling van
de oude stadsbibliotheek.

Bring Your Own Beamer - kortweg BYOB - is een idee van de Nederlander Rafaël
Rozendaal en is een 'open source exhibition concept'. Iedereen kan een editie
organiseren. In Gent zet Nerdlab in samenwerking met de Cultuurdienst-CIRCA zijn
schouders onder het evenement. Na twee succesvolle edities in KERK, zal ook in 2017
opnieuw een bomvol programma in elkaar gebokst worden voor de eerste BYOB in
NEST.



Wie als artiest wil deelnemen aan Bring Your Own Beamer 2017 kan zich opgeven op
http://byobgent.nerdlab.be. In aanloop naar het evenement organiseert Nerdlab ook
workshops waarin men kan leren videomappen. Meer info daarover is te vinden op
http://stoom.nerdlab.be.

Wedstrijd aanstormend talent voor Lichtfestival 2018

Lichtfestival Gent wil in samenwerking met Bring Your Own Beamer een podium bieden
aan aankomend talent en naast gevestigde waarden ook een broedplaats zijn voor
creatieve ontwikkeling van jonge makers. Video- en lichtkunstenaars kunnen daarom
tijdens Bring Your Own Beamer deelnemen aan een wedstrijd videomapping. Een jury
van experten kiest een winnaar die zijn of haar werk mag tonen op Lichtfestival 2018.

'Door een samenwerking tussen de Cultuurdienst, Nerdlab en Lichtfestival Gent
tijdens BYOB, kunnen we op een grootschalig, internationaal evenement zoals het
Lichtfestival kansen bieden aan jonge en/of beginnende Gentse kunstenaars. We
zetten voortrajecten op en bieden zo presentatieplekken voor aanstormend talent
in de publieke ruimte. Daar kan een groot publiek ermee kennismaken en het
festival in al zijn diversiteit beleven.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Wie zich wil inschrijven voor de wedstrijd, kan alle info terugvinden op:
Informatie

Kaat Heirbrant, kabinet schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, tel. 09 266 51
47, e-mail kaat.heirbrant@stad.gent
Albane Vangheluwe, Cultuurdienst-CIRCA, tel. 09 269 84 98, e-mail
albane.vangheluwe@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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