
!  
Arendal (NO) 23.-25.juli  - 5 års jubileum! 

Amersfoort (NL) 29.-30.august 

Festival Franje søker prosjekter og kunstnere som ønsker å bidra til festivalene i Arendal og Amersfoort 
sommeren 2015.  
Franje er en festival som startet i Amersfoort (NL) i 2006 som en fringe til gateteaterfestivalen Spoffin 
(www.spoffin.nl). I Arendal har Franje vært en fringe til jazz- og bluesfestivalen Canal Street siden 2011 
(www.canalstreet.no). 
Festivalene har utviklet seg i litt forskjellige retninger i de to byene, men vi har fortsatt et nært 
samarbeid og utveksling. Vi har et felles ønske om at festivalen skal være åpen for alle kunstnere som 
ønsker å bidra, og vi oppfordrer også alle kunstnere til å delta både i Arendal og Amersfoort.  

Franjes visjon: 

• Franje er åpen for alle performative kunstarter som har et budskap de ønsker å formidle; uansett 
sjanger og målgruppe. 

• Franje søker å gjøre det lettere for publikum å møte kunsten der de er og oppfordrer til dialog og 
diskusjon mellom kunstnere og publikum. Festivalen oppfordrer utøvere til å finne seg alternative 
scener i byen, utover de festivalen disponerer. Dette kan være kaféer, biblioteker, fontener, barer, 
parker etc.. 

• Franje ønsker at dedikerte kunstnere selv skal velge hva de mener er verdt å presentere for et 
publikum. På denne måten former vi festivalen sammen. Det kan stilles med ferdige verk eller arbeid-
i-prosess. Verkene kan vises gratis eller man oppfordre til donasjoner. 

Praktisk info: 

Franje stiller med lokaler, publisitet, noe diett og overnatting hos vertsfamilier om ønskelig. Disse deles 
ut etter ‘‘førstemann-til-mølla’’ prinsippet. Vi har for øyeblikket ingen honorarer til kunstnere som 
ønsker å delta, men vil søke støtte på vegne av profesjonelle deltakere bosatt i Norge. 

Vi oppfordrer alle til å søke om reisestøtte til Arendal og/eller Amersfoort. Vi vil være behjelpelige med 
intensjonsavtaler dersom dere har behov for dette til søknad. 

Søknadsfrist for å være en del av søknader til offentlig støtte er satt til 1. februar. Søknaden må da 
inneholde kort CV til alle innvolverte og kort beskrivelse av prosjektet. 

Mer om festivalen, tidligere års program og registrering finner du her: http://www.franje.nu. 

Søknad og spørsmål sendes til festivalfranje.arendal@gmail.com.  

Vi gleder oss! 

Hilsen Signe, Sanna, Diana og Harmen. 
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