
Moving Ålesund  
 
OPEN CALL  
 
 
 
Aggregat kunstnerfellesskap arrangerer multimediafestivalen Moving Ålesund for 
6 gang i desember 2018. Festivalen har opp igjennom årene hatt ulik form og 
innhold, alltid med den hensikt å vekke og begeistre folket i Ålesunds gater. 
Videoinstallasjoner, lyd og lys, kunstvanding og foredrag har gitt byens fasader og 
gaterom nytt liv, og vi har tatt kunsten ut til folket, der folket er. Moving Ålesund 
2018 vil gjennomføres i et nystartet prosjektrom på gateplan i Ålesund sentrum. 
Tidligere år har Aggregat invitert lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere til å 
delta, nå snur vi om og ønsker at videokunstnere som vil jobbe stedsspesifikt i 
Ålesund, søker via vår Open Call ordning.  
 
Om Aggregat Kunstnerfellesskap 
Aggregat har vært en dynamisk arena for kunstnerisk virksomhet i Ålesund med verksted 
og atelier for kunstnere i 12 år ,og arrangerer årlig stedsspesifikke kunstprosjekter. I 
desember 2018 åpnes et prosjektrom som Aggregat har initiert. Dette vil være et 
samarbeid mellom mange ulike kulturaktører, herav kunstnere, forfattere, musikere, 
teater mm.  
 
Hvordan blir Moving Ålesund  2018 
Moving Ålesund 2018 vil være startskuddet på det nye prosjektrommet. Vi ønsker at 2 
kunstnere, eller en kunstner duo, kommer til Ålesund og arbeider i prosjektrommet, de to 
første ukene i desember. Arbeidsperioden skal ende i en/ flere stedsspesifikke videoer 
som skal vises resten av desember i prosjektrommet. Prosjektperioden avsluttes med en 
storslått fellesåpning for prosjektrommet og Moving Ålesund 2018. Moving-kunstnerne 
bes holde et foredrag/ artist talk og det vil bli flere innslag av ulikt innhold. 
 
Hvem kan søke? 
Prosjektet er basert på åpen innsendelse fra profesjonelle kunstnere som jobber innenfor 
medie- eller videokunst-feltet. Søker må kunne være tilstede i Ålesund i arbeidsperioden 
fra 3 -15 desember.  
 
Hva skal søknaden inneholde?  
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn) 
• CV 
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video) 
 
Økonomiske vilkår 
Moving betaler honorar på NOK 15 000,- til hver kunstner, samt inntil 2000 ,-  i 
produksjonskostnader. Aggregat står for losji av kunstnerne og betaler reise inntil 3000,- 
pr deltager. 
 
 



Søknadsfrist 
1. november 2018, kl 12.00.  
Prosjekttperiode i Ålesund  3 – 15 desember.  
Visningsperioden blir 14- 31 desember.  
Juryens avgjørelse kunngjøres innen 8. november. 
 
Jurymedlemmer  
Medlemmer ved Aggregat Kunstnerfellesskap 
 
SEND SØKNAD TIL Aggregat Kunstnerfellesskap  på  leder.aggregat@gmail.com 
merk søknaden med «MovingÅlesund 2018» 
 
MOVING på YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=yfmPFQ5BxtE 
 
Prosjektet er støttet av Ålesund Kommune. 
 
 
 
 
 


