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Open Call
Wie wil met 2 benen op (de) Groond staan?
Wat is Groond?

Groond is een gloednieuw theaterfestival op Landgoedcamping Het Meulenman op Het Lutterzand in De Lutte.
Nieuwe energie op oude grond. Groond wordt een festival van drie dagen op Landgoedcamping Het Meuleman. De rijke
natuur, cultuur en historie van Twente vormen de basis voor het festival. Deze kun je alleen ervaren door er een poosje te
zijn! Daarom nodigen we je uit met jouw gezelschap 3 dagen op de camping te verblijven!

Het Lutterzand is een bijzonder natuurgebied. Het ligt aan de voet van de stuwwal uit de ijstijd en is 600 hectare groot.
Het natuurgebied bestaat uit heidevelden, zandverstuivingen, jeneverbesstruiken en prachtige bossen met grove den,
berken en eiken. Dwars door het natuurgebied stroomt het riviertje De Dinkel. Midden in dit gebied ligt
Landgoedcamping Het Meulenman.

Wij zoeken jou!
Voor het festival zoeken wij 5 gezelschappen die een voorstelling
brengen die een link heeft met Twente. Deze link kan zeer divers zijn: zo
kan de Twente taal een rol spelen of kan de voorstelling gebaseerd zijn
op Twentse verhalen, personen, lokale historie, natuur, het landschap of
het Twentse karakter.

De voorstelling moet tussen de 20 en 30 minuten duren en vindt midden
in de natuur plaats. Je gebruikt het bijzondere landschap als jullie decor
en inspiratie voor de voorstelling. De vorm waarin je je voorstelling brengt,
is volledig zelf in te vullen. Interactief, muziektheater, monologen,
dichtkunst, dans, verteltheater, poppentheater; het mag allemaal. De
voorstelling wordt in het weekend op de camping geperfectioneerd,
gerepeteerd en aangepast aan de omgeving. Mogelijke speelplekken
kunnen zijn: Het heideveld, de vijver, het dennenbos, de open vlakte
enzovoorts.

Op zondag zullen jullie de voorstelling 3x spelen tijdens het theaterfestival dat betalende bezoekers via een blokkenschema
kunnen bezoeken. De doelgroep van het festival zullen bezoekers tussen de 15 en 85 jaar zijn uit zowel de omgeving als de
rest van Nederland.

De kwaliteit van de voorstellingen is van groot belang. Wij zoeken daarom naar een combinatie van professionele en
semiprofessionele gezelschappen met een professionele begeleiding. Daarnaast wordt een combinatie gemaakt van
lokale gezelschappen met gezelschappen van buiten de regio. Daarmee willen we graag de verschillende perspectieven
belichten op de lokale verhalen.

Bij de selectie van de gezelschappen wordt ruimte gemaakt voor 2 jeugdgezelschappen. Hiermee willen we als
organisatie ruimte bieden aan zowel jonge spelers als jonge makers om zich te ontwikkelen. Je moet dus met jouw
gezelschap niet alleen willen spelen, maar ook willen samenwerken, willen uitwisselen, willen inspireren, geïnspireerd willen
worden en vooral veel plezier maken met elkaar. Een unieke kans op een unieke locatie.
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Feiten en Cijfers
Budget: € 1250, 3 dagen (23 t/m 25 september) theater maken
 5 verschillende gezelschappen
 Verblijf in eigen Kampeermiddelen gratis. Eventueel is het mogelijk
een huuraccommodatie te reserveren tegen betaling.
 Voor het avondeten (3x) wordt gezorgd. Lunch en ontbijt verzorg je zelf
(evt. ook tegen betaling te bestellen bij de camping, vooraf reserveren)

Wat vragen we van jullie:
 1 voorstelling van minimaal 20-30 minuten. Deze spelen jullie 3x op
zondag tussen 14.00 en 19.00 uur
 Deze voorstelling is geïnspireerd op/door Twente of de prachtige
natuur van het Lutterzand in de breedste zin van het woord.
 De omgeving wordt gebruikt als decor en inspiratie
 Jullie verwelkomen minstens 1x tijdens het maakproces een afgevaardigde
van het festival en komen op de festival grond om te laten zien hoe de
voortgang is. Dit doen we om de kwaliteit van het festival te kunnen waarborgen!
 Jullie zijn bereid een workshop van max. 1,5 uur te verzorgen op
de zaterdagmiddag voor de campinggasten die het Theaterarrangement
hebben geboekt.
 Een enthousiaste en energieke groep mensen die er iets moois van willen maken!

Worden jullie van deze oproep enthousiast?
Gaan de radertjes in het hoofd draaien, wil je 3 te gekke dagen beleven, ben je vernieuwend en wil je genieten van de laatste
restje zomer?

Twijfel niet, ga aan de slag en stuur dan jullie uitgewerkte idee naar ons toe! Dit mag op papier of in de vorm van een filmpje
naar theaterfestivalgroond@gmail.com De uiterste inzenddatum is 1 mei 2022. Binnen 2 weken laten we jullie weten wie er
geprogrammeerd wordt op het Groond festival!

