TEKENFESTIVAL THE BIG DRAW ZOEKT

MAKERS VAN TEKENMACHINES

Carl Augustus Schmalcalder, Profielmachien, 1806

Maak jij zelf hedendaagse tekenmachines? Wil je ze tentoonstellen of
demonstreren aan het publiek? Of ken je iemand die dat zou willen
doen? Laat het ons weten!
Tijdens het tekenfestival The Big Draw (7 > 11 oktober, Leuven) experimenteren we in de Open Tekenstudio’s
met tekenrobots en -machines. Samen met jullie zetten we graag een fascinerende expo op om jong en oud,
beginner en ervaren tekenaar te inspireren. Want niet voor iedereen is de stap om zelf te tekenen even snel
gemaakt. Maar als jouw machine het werk opknapt… zou het best kunnen dat de tekenvrees bij bezoekers
verdwijnt!
Hoe kan je meedoen?
Stuur een mail naar info@kunstwerkt.be vóór 1 augustus 2015 met als bijlage:
- een foto van de tekenmachine(s),
- een korte omschrijving,
- de ruimte die de tekenmachine nodig heeft,
- of er elektriciteit moet worden voorzien.
Wij bekijken alle inzendingen en laten voor 15 augustus 2015 weten of je tekenmachine getoond zal worden
in de Open Tekenstudio’s van The Big Draw op zaterdag 10 en zondag 11 oktober, telkens van 10u tot 17u in
Cas-co, Vaartstraat 94, Leuven.
Over The Big Draw
The Big Draw is een wereldwijd tekenfestival, met één geniaal en eenvoudig hoofddoel: iedereen aan
het tekenen krijgen. Het wil zoveel mogelijk mensen aanzetten om hun ideeën uit te voeren en aan de slag te
gaan met verschillende materialen. The Big Draw tast de grenzen van het tekenen af met workshops,
tentoonstellingen, tekeninitiatieven, lezingen en filmvertoningen. Van 7 tot 11 okotber strijkt het festival neer in
Leuven. Meer info en programma: www.thebigdraw.be.

___
Open Tekenstudio’s. Voor mensen en machines. | Za 10 - Zo 11 oktober, 10u > 17u | Cas-co, Vaartstraat 94, Leuven.
Een activiteit in het kader van The Big Draw 2015, een initiatief van KUNSTWERKT i.s. m. Stad Leuven, Cera en
verschillende Leuvense partners.

