Folly Art Norg  -  Festival  -  5 augustus 2018
Wat is een folly?
Een folly is een bouwwerk dat met opzet
nutteloos of bizar is. In het Engelse betekent
folly “dwaasheid”. Een folly heeft geen praktische functie. Folly’s vertellen vaak een verhaal. Veel folly’s kunnen wellicht als kunst in
de openbare ruimte worden beschouwd.
Wedstrijd
In aanvang is Folly Art Norg een wedstrijd:
Ontwerpers, bouwers en/of kunstenaars worden uitgedaagd een folly plan in te dienen.
Van 1 januari tot 1 maart 2018 kan een plan
ingediend worden. Uit de inzendingen worden
min. vijf - max. vijftien ontwerpen gekozen, die
in aanmerking komen voor realisatie tijdens
Folly Art Norg. Er is een juryprijs van € 5000.
De deelnemers bouwen zelf hun ontwerp op
een aangewezen locatie in of rond Norg.

        Wie mag meedoen aan de wedstrijd?
        Iedereen die aan de spelregels en de
        criteria voldoet en een goed plan in        dient kan meedoen.
Criteria voor een folly
Aan de ontwerpen van de folly’s worden
weinig beperkingen gesteld, het moet echter
wel een bijzonder bouwwerk worden. De
materiaalkeuze is vrij. Omdat het bouwbudget
laag is, zal met de gebruikte materialen
creatief moeten worden omgegaan.
Een folly moet minimaal 3 m², maximaal 25 m²
zijn en maximaal 4 meter hoog. Daarnaast
moet de constructie veilig zijn voor bezoekers.
De bouwtijd op locatie is een week, voorafgaand aan 5 augustus.
Spelregels
● Motiveer je deelname aan Folly Art Norg
● Beschrijf in maximaal 1 A4-tje je ontwerp
● Maak een visualisatie van je ontwerp
        (tekening, plaatje, maquette, 3D animatie)
● Beschrijf welke materialen je gebruikt
● Maak een begroting en bouwplan

Selectieprocedure
De selectieprocedure gaat als volgt:
Na sluitingstermijn van de inzending (1 maart
2018) selecteert het team van stichting
Amonet maximaal 20 genomineerden. deze
folly ontwerpers worden uitgenodigd om hun
plan toe te lichten op woensdag 21 maart
2018, tijdens een gezamenlijke dag in Norg
(zie de website voor extra informatie
hierover). Op 27 maart zullen de definitieve
deelnemers bekend worden gemaakt.
Stuur je ontwerp voor 1 maart naar: Folly
Art Norg -  p/a Bonhagen 2 - 9331TA Norg
of @mail naar:    FollyArtNorg@gmail.com
Folly Festival
Een jaarlijks terugkerend folly art evenement
organiseren, waar jonge nieuwe ontwerpers
en makers hun creativiteit, vaardigheden en
productiviteit kunnen ontwikkelen en tentoonstellen, en waar bezoekers “out of the box”
bouwcreaties kunnen bezoeken. Voor de ontwerpers is er de wedstrijd, “wie mogen hun
creatie zelf bouwen en wie wint de hoofdprijs?”
“Folly Art Norg” wordt georganiseerd door
stichting Amonet in en rond het natuurrijke
esdorpenlandschap van Norg in Drenthe,
begin augustus startend met een feestelijke
openingsdag en aansluitend voor bezoekers de
mogelijkheid vier weken lang alles nog eens te
bekijken in een folly route.

        Zie voor alle informatie:

       www.amonet.nl

Folly  route  hele  maand  augustus

