STRUCTURELE SAMENWERKING WPZIMMER & STORMOPKOMST

De afgelopen jaren zaten wpZimmer en STORMOPKOMST geregeld samen rond de tafel. STORMOPKOMST vanuit een
grote nieuwsgierigheid naar het werk makers waarmee wpZimmer een duurzaam traject aflegt. wpZimmer vanuit
een zorg om voor dat werk interessante invalshoeken, presentatiecontexten en publieken te vinden.
Het enthousiasme, de onverwachte vragen en de onbevangenheid van het jonge publiek van STORMOPKOMST is voor
de creaties makers als Naomi Kerkhove, Gosie Vervloessem en Dounia Mahammed waardevol en noodzakelijk. Zij
ontwikkelen hun voorstellingen en installaties in een voortdurende dialoog en wisselwerking met hun
publiek, en vele van hun projecten vinden bij kinderen en jongeren een stimulerende weerklank.
Naomi Kerkhove maakte in opdracht van STORMOPKOMST een eerste versie van Forest Fruit. Ze ontwikkelde de
interactieve installatie daarna verder op andere speelplekken. Gosie Vervloessem was op het festival te
gast met Big Fat Failed Beginnings. Twee maal een bijzonder vruchtbare samenwerking.
Tijdens de komende jaren willen we de uitwisseling en samenwerking tussen onze organisaties dan ook graag
voortzetten. We verdiepen ook de structurele samenwerking.
wpZimmer engageert zich:



om voor STORMOPKOMST een gesprekspartner te blijven in de zoektocht naar kunstenaars en projecten
die aansluiten bij de visie van het festival
om jaarlijks twee creaties die tijdens STORMOPKOMST in première gaan te ondersteunen via een
residentie in de aanloopfase naar het festival. Dit geeft de artiesten ruimte om in goede
omstandigheden hun werk af te monteren en af te toetsen tijdens informele try-outs. We bepalen in
onderling overleg welke artiesten best aansluiten bij de werking van wpZimmer

STORMOPKOMST engageert zich:



om voor wpZimmer een gesprekspartner te blijven in de zoektocht naar geschikte invalshoeken,
contexten en publieken voor de makers waarmee een duurzaam traject wordt afgelegd
om het werk van Naomi Kerkhove tijdens de komende jaren te blijven volgen en ondersteunen. Haar
drijfveren, werkwijze en de inhoud van haar werk leunen in sterke mate aan bij het festival.
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