
Festival Franje
Arendal (NO) 24.-27.juli  Amersfoort (NL) 30.-31.august

Det er nå åpent for registrering til Festival Franje i Arendal og Amersfoort sommeren 2014!

Hva er Franje?

Franje startet i Amersfoort i 2006, som en fringe til teaterfestivalen Spoffin, og har siden 2011 vært 
fringe til musikkfestivalen Canal Street i Arendal. I Amersfoort holder festivalen til i kulturhuset De 
Observant litt i utkanten av sentrum i det som er en koselig liten kanalby midt i Nederland. Franje 
Arendal har lokaler i Kilden kulturhus midt i sentrum og mulighet for flere arenaer utendørs; kun 
fantasien setter grenser. Den store publikumstilstrømningen til Canal Street og Spoffin genererer også 
ekstra publikum for Franjes kunstnere. En gylden mulighet til å vise arbeidet sitt til folk som kanskje 
ikke ser så mye samtidskunst til vanlig. I tillegg er Arendal om sommeren en ordentlig perle. 

Franje legger vekt på å la deltakerne presentere sin kunst til publikum på den måten de selv mener er 
best. Festivalen er åpen for alle som har et budskap de ønsker å formidle; uansett sjanger. Det er ingen 
programkomité; 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. 

Franje er et levende festivalkonsept. Det er et sted for deg som selv ønsker å ta ansvar for din egen 
utvikling som kunstner og for deg som er åpen for å møte publikum og andre kunstnere for å 
promotere og utvikle det du driver med. Franje søker å gjøre det lettere for publikum å møte kunsten 
der de er og oppfordrer til dialog og diskusjon mellom kunstnere og publikum. 

Praktisk info og påmelding:

Franje stiller med lokaler, publisitet, noe diett og tilgang til losji i vertsfamilier. Disse deles ut etter 
‘‘førstemann-til-mølla’’ prinsippet. Vi har for øyeblikket ingen honorarer til kunstnere som ønsker å 
delta, men vi kan være behjelpelige dersom dere vil søke offentlig eller privat støtte. Gruppene velger 
selv om de vil vise verkene sine gratis eller oppfordre til donasjoner. Eventuelle donasjoner 
administreres da av kunstneren selv. Det kan søkes om deltakelse på enten en eller begge festivaler.

Amersfoort ligger ca. 30 min med tog fra Schipol. Arendal har gode buss- og togforbindelser og 
nærmeste flyplass er Torp, Sandefjord (2 timer) og Kjevik, Kristiansand (45 min).

Deltakere blir i Arendal tilbudt festivalpass til Canal Street. 

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

Ved spørsmål kontakt festivalfranje.arendal@gmail.com  

Vi oppfordrer alle til å søke om reisestøtte til Arendal og/eller Amersfoort. Vi vil være behjelpelige med 
intensjonsavtaler dersom dere har behov for det til søknad om gjenopptagelse/visning og/eller 
reisestøtte. 
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Festival 
Franje
2014

theater • muziek • beeldende kunst • performance
Canalstreet, Arendal, Noorwegen
De Observant, Amersfoort, Nederland
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