
CULTUURCENTRUM HASSELT 

artistieke residentieplek HOMEWORK C33 

 

WAT 

CCHA stelt als open cultuurhuis de artistieke werkruimte C33 (op de eerste verdieping aan de 

achterzijde) een heel seizoen lang residentieel ter beschikking van een fotograaf, designer, architect, 

beeldend kunstenaar of auteur.  

 

WERKING 

Hij/zij krijgt carte blanche om te werken aan diverse projecten naast het basisproject dat bij aanvraag 

in een dossier voorgesteld werd.  

Werkingsafspraken: 

-  er wordt door de aanvrager een basisproject voorgesteld waaraan hij/zij gedurende de residentie 

zal werken. Hij/zij stelt de grote lijnen daarvan voor bij de aanvraag en, indien goedgekeurd, houdt er 

zich dan ook aan dit basisproject uit te werken. Uiteraard zijn tijdens die uitwerking artistieke 

veranderingen mogelijk. Daarnaast kan hij/zij vanuit C33 zelfstandig werken aan andere projecten. 

- HOMEWORK C33 is allesbehalve een afgesloten eiland of atelier in de CCHA-werking, Daarom 

vragen we van de resident een bereidheid tot open communicatie met alle medewerkers van CCHA 

en met het publiek: 

 (1) kijk doorheen CCHA, de stad Hasselt, de stad Limburg naar de wereld en maak die blik 

 duidelijk via CCHA-communicatiekanalen. In casu kan dat een tekst, beeld of tekening zijn 

 (bv) die gepubliceerd wordt in een van de brochures, of tentoongesteld wordt, of digitaal 

 verspreid wordt, of geïnstalleerd wordt... CCHA verwacht een drietal kernacties van de 

 resident. 

 (2) twee keer in de loop van de residentie wordt een toon/gespreksmoment georganiseerd 

 voor CCHA-personeel, vb als lunchontmoeting.  

 (3) minimum één keer wordt in de loop van de residentie (zeker in juni als slot) wordt een open 

 toonmoment  georganiseerd voor een breder publiek. CCHA verzorgt daar de organisatie en 

 communicatie voor.  

 (4) een paar keer tijdens de residentie nodigen we de resident uit op één van de interne 

 CCHA-overlegorganen (beleidsteam, communicatie, organisatie) om door zijn/haar 'extern 

 eye' de  eigen werking anders te kunnen bekijken. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg zodat 

 deze meeting een maximaal effect kan genereren. 

 

DE RUIMTE 

- afmetingen: L 8.75m, B 5.90m, H 3.20m 
- daglicht (muur & plafondkoepels) en kunstlicht 
- witte muren 
- inrichting: bureau, opbergrek, afsluitbare kast, werktafel, stoelen, prikbord  (te bespreken) 
- laptop, printer & wifi 



 

 

 

 

 



 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

- de ruimt wordt gratis ter beschikkinggesteld voor een periode van 10 maanden, zijnde de periode 

van september tot juni. In juli is CCHA gesloten, in augustus wordt de ruimte opgeruimd voor de 

volgende resident. 

er wordt een contract opgemaakt tussen CCHA en de resident 

- werkuren: C33 kan elke dag gebruikt worden als er activiteiten zijn in CCHA. Dus niet op 

sluitingsdagen en niet als er geen activiteiten gepland staan of als de avondactiviteiten afgelopen zijn 

en het gebouw afgesloten wordt. 

- assistentie: er wordt opvolging en assistentie voorzien, zowel organisatorisch als technisch 

- kosten verbonden aan de realisatie van het basisproject zijn ten laste van de resident 

- kosten verbonden aan de realisatie van de kernacties zijn ten laste van CCHA 

- resident kan gebruik maken van de personeelsrefter voor lunch 

- resident beschikt over een toegangssleutel voor C33 

- resident wordt uitgenodigd op de personeelactiviteiten van CCHA 

 

KANDIDAATSTELLING 

- geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een aanvraag te richten aan CCHA: 

inge.houben@ccha.be  

We verwachten de volgende info: 

- CV 

- link naar website of fotomateriaal van werk 

- omschrijving van het basisproject (zie boven, ong. 1x A4) 

- voorstellen/suggesties/ideeën van mogelijke kernacties 

 

 

 

CULTUURCENTRUM HASSELT 

www.ccha.be 

Kunstlaan 5 

3500 Hasselt 


