STRP CALLS ON INTERNATIONAL
CREATORS FOR ACT AWARD ENTRIES!
Are you a national or international artist, designer or media-maker with a
fascination for creative technology? Does your work contribute to a dialogue
about a positive future, new science-fiction or does it help our society in
another way to go beyond conservatism? Take part in this call!
STRP
STRP wants to create an open, continuous and critical dialogue between people,
technology, society and the future. STRP initiates, produces and presents
innovative art and inspiring visions for an international and curious audience.
Creative technology plays a significant role in this. One of the highlights of the
STRP annual programme is STRP Festival, which consists of an exhibition, a
conference, a music and performance festival and an educational programme.
CRITICAL OPTIMISM
For STRP Festival 2019 we will not choose a theme but will instead focus on a
critically optimistic attitude. STRP aims to be a guide towards a positive future.
Together with artists, designers, thinkers and makers we are searching for ways
and methods to get through these current conservative and fear-driven times.
STRP seeks new works that inspire, activate and encourage us to make a new
connection with technology, nature and ourselves. Simply being anti is not
enough!
ACT AWARD
The STRP Award for Creative Technology (ACT)* consists of three prizes for
makers who connect the worlds of art and technology in an authentic way.
STRP ACT includes one prize of €20,000 euro for the realisation of new work by
proven talent and two prizes of €15,000 euro for the realisation of new work by
young talents.
With this ACT Award, STRP supports makers with vision and imagination. As
well as budget, STRP also offers productional guidance for the development,
production and presentation of new work during STRP Festival, which takes place
from 30 March to 7 April 2019 in the Klokgebouw at Strijp-S in Eindhoven, NL.
ENTRIES
Entries for the ACT Award should be sent to us no later than Saturday 15
December 2018 via act@strp.nl. An international jury will assess the project plans
and select the winners. The winners will be announced on 30 December 2018.
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A complete entry includes:
-- A description of the project;
-- Two to four photos/illustrations and/or a link to a video that illustrates
your proposal;
-- A clear and succinct budget that fits within the maximum amount of the
ACT you have chosen;
-- A recent CV;
-- Compile everything in a PDF of maximum 4 pages A4.
MORE INFO
For specific questions, please mail Gieske Bienert via gieske@strp.nl.
*STRP ACT I, II AND III
STRP ACT I and II are two prizes, each of €15,000 euro for new projects by young
talent. The criterium is that participants must have graduated as an artist or
designer no more than five years ago (at Bachelor or Master level). STRP ACT
III is one prize of €20,000 for a new project by proven talent. The prize money
includes all realisation costs such as development, materials, (rental) equipment,
fee, travel and accommodation. For ACT I, II and III, the maker must be a resident
of the EU. A maker or collective can submit only one entry. The new work
will be part of the STRP Agency, which means that STRP as client will, in close
collaboration with the maker(s), support the further distribution of the work
within its international network for a period of five years.

STRP ROEPT INTERNATIONALE MAKERS
OP VOOR INZENDINGEN ACT AWARD!
Ben jij een nationale of internationale kunstenaar, ontwerper of mediamaker
met een fascinatie voor creatieve technologie? Draagt jouw werk bij aan een
dialoog over een positieve toekomst, nieuwe science-fiction of helpt het onze
maatschappij op een andere manier voorbij te komen aan het conservatisme?
Doe mee met deze call!
STRP
STRP wil een open, doorlopende en kritische dialoog opzetten tussen mens,
technologie, maatschappij en toekomst. STRP initieert, produceert en
presenteert vernieuwende kunst en inspirerende visies voor een internationaal
en nieuwsgierig publiek. Creatieve technologie speelt hierin een grote rol. Eén
van de hoogtepunten van het STRP jaarprogramma is STRP Festival. STRP Festival
bestaat uit een expositie, een conferentie, een muziek- en performance festival
en een educatief programma.
KRITISCH OPTIMISME
Voor STRP Festival 2019 kiezen we geen thema maar we stellen een kritisch
optimistische houding centraal. STRP wil een gids zijn naar een positieve
toekomst. Samen met kunstenaars, ontwerpers, denkers en makers zoeken
we wegen en methoden zoeken om door de huidige conservatieve en angstgedreven tijd heen te komen. STRP zoekt nieuwe werken die ons inspireren,
activeren en die ons aanzetten tot het maken van een nieuwe connectie met
technologie, natuur en onszelf. Alleen anti zijn is niet genoeg!
ACT AWARD
De STRP Award for Creative Technology (ACT)* bestaat uit drie prijzen voor
makers die de werelden van kunst en technologie op een authentieke manier
met elkaar verbinden. STRP ACT bestaat uit één prijs van €20.000 euro voor het
realiseren van nieuw werk door bewezen talent en twee prijzen van €15.000 euro
voor het realiseren van nieuw werk door jong talent.
Met deze ACT Award steunt STRP makers met visie en verbeelding. STRP biedt
naast budget ook productionele begeleiding voor de ontwikkeling, productie en
presentatie van nieuw werk tijdens STRP Festival, dat plaatsvindt van 30 maart tot
7 april 2019 in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven, NL.
INZENDINGEN
Inzendingen voor de ACT Award ontvangen we graag uiterlijk zaterdag
15 december 2018 via act@strp.nl. Een internationale jury beoordeelt alle
projectplannen en selecteert de winnaars. De winnaars worden op
30 december 2018 bekend gemaakt.

WWW.STRP.NL

Een volledige inzending omvat:
-- Een beschrijving van het project
-- Twee tot vier foto’s/illustraties en/of een link naar een video die je
voorstel illustreren
-- Een heldere en beknopte begroting die past binnen het maximale bedrag
van de ACT die je hebt uitgekozen
-- Een recente CV Zet alles in een PDF-bestand van maximaal 4 A4tjes.
MEER INFO
Voor specifieke vragen kunt u mailen met Gieske Bienert via gieske@strp.nl.
*STRP ACT I, II EN III
STRP ACT I en II betreft twee prijzen van ieder €15.000 euro voor nieuwe
projecten van jong talent. Het criterium is dat deelnemers niet langer dan vijf
jaar geleden afgestudeerd mogen zijn als kunstenaar of ontwerper (op bachelor
of master niveau). STRP ACT III is één prijs van €20.000 voor een nieuw project
van een bewezen talent. Het prijzengeld omvat alle realisatiekosten, zoals
ontwikkeling, materiaal, (huur)apparatuur, fee, reis- en verblijfkosten. Voor ACT I,
II en III geldt dat de maker woonachtig moet zijn in de EU. Een maker of collectief
kan slechts één voorstel indienen. Het nieuwe werk wordt deel van het STRP
Agency, wat betekent dat STRP als opdrachtgever zich, in nauwe samenwerking
met de maker(s), gedurende vijf jaar inzet voor verdere distributie van het werk
binnen haar internationale netwerk.

