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Context
In 1973 werd het Belgische deel van de snelweg E3, nu E17, voltooid. Intercommunale Leiedal, de interlokale
vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen, wil die verjaardag in de kijker zetten samen met
diverse partners zoals erfgoed zuidwest, wegbeheerder AWV, Designregio Kortrijk en de lokale besturen. We
duiken in de geschiedenis van de snelweg en onderzoeken de veranderende blik op onze wereld die
aangedreven werd door fossiele brandstoffen. Tegelijk verkennen we nieuwe toekomstbestendige alternatieven.
Zo willen we burgers, bedrijven, beleidsmakers en -medewerkers verbinden in een terug- en vooruitblik. We
belichten het bedrijvige landschap langs de snelweg op een bijzondere manier met een aantal artistieke en
landschappelijke interventies vanaf juni tot oktober 2023. De interventies langs de snelweg kaderen in een breder
programma van activiteiten in de zomer.
Deze oproep gaat heel specifiek over de realisatie van een festivalvlag en landschappelijke interventies en
schetst het verloop van de procedure.
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Artistieke interventies van hoge kwaliteit
Intercommunale Leiedal stelt een aantal stroken langs de snelweg ter hoogte van bedrijventerreinen voorop waar
een artistieke interventie een meerwaarde zou kunnen betekenen. Leiedal stelt projectfiches met informatie over
de locaties ter beschikking. Deze locaties zijn suggesties, andere kunnen op voordracht van de kandidaten (met
goedkeuring van de eigenaars) toegevoegd worden als alternatief.
2 .1

Ontwerp en realisatie van een festivalvlag

Intercommunale Leiedal stelt voor om unieke festivalvlaggen te creëren om in de voorbouwzones van de
bedrijven langs de snelweg te plaatsen, maar staat ook open voor andere creatieve initiatieven die het concept
van een vlag herbedenken. Wel wordt zoveel mogelijk vertrokken vanuit een uniek partnerschap met de bedrijven
op de voorgestelde locaties. De festivalvlag kan een uniek ontwerp zijn dat herhaald wordt op de voorgestelde
locaties, of deel uitmaakt van een reeks verschillende vlaggen die langs het traject met elkaar interageren.
2 .1

Ontwerp en realisatie van een landmark

Intercommunale Leiedal stelt voor om langs het traject landschappelijke ingrepen te voorzien op de voorgestelde
locaties. De ingrepen kunnen een fysieke installatie inhouden, een manipulatie van het landschap, een event…
Zowel permanente als tijdelijke ingrepen zijn mogelijk.
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Procedure
Deze call for proposals is een ruime oproep naar kunstenaars, (landschaps)architecten, ontwerpers of makers om
een eerste conceptvoorstel in te dienen.
Via een procedure in twee stappen vertrouwt Leiedal de realisatie en de productie van de interventies toe. Zowel
individuele kunstenaars als collectieven komen in aanmerking. De indiener staat in voor het ontwerp en de
realisatie/productie van de voorstellen.
Het volgen van deze procedure houdt geen verplichting in tot het gunnen of het realiseren van de opdracht.
Leiedal kan afzien van het gunnen van de opdracht zonder enige vergoeding aan wie dan ook verschuldigd te
zijn.

2.1

Stap 1: Oproep naar conceptvoorstellen
Het conceptvoorstel moet minimaal de onderstaande elementen bevatten:
De keuze voor welk onderdeel van de call de indiener inschrijft: festivalvlaggen
en/of landmarks
Een duidelijke omschrijving van de locatie(s) waar de indiener zijn ingreep graag wil verwezenlijken
Het uitgangspunt van het project
Een beschrijvende tekst, schetsontwerp of illustratie, waarbij een simulatie
wordt gemaakt van de dag- en nachtsituatie
Een ruwe raming van de kostprijs
Een beknopt portfolio
Het conceptvoorstel beslaat maximaal 3 A4’tjes recto verso. De conceptvoorstellen moeten ten laatste op
vrijdag 16 september ingestuurd worden via het applicatieformulier op onze website
https://www.leiedal.be/50jaare17 of per mail naar e17@leiedal.be
Begin oktober selecteert een jury maximum 3 kunstenaars, ontwerpers of makers op basis van de ingediende
conceptvoorstellen voor het onderdeel ‘festivalvlaggen’ en maximum 3 kunstenaars, ontwerpers of makers voor
het onderdeel ‘landmarks’. Vervolgens gaan Leiedal, de jury, bedrijven en kunstenaars in dialoog voor de nodige
matchmaking zodat elk geselecteerd conceptvoorstel kan worden uitgewerkt op maat van de gekozen locatie.
Alle indieners worden op de hoogte gebracht met een algemeen verslag van de jury.

2.2

Stap 2: Uitwerking van een projectvoorstel
De geselecteerde kunstenaars, (landschaps)architecten, ontwerpers of makers worden tussen begin mei en
eind augustus uitgenodigd om hun conceptvoorstel uit te werken tot een definitief projectvoorstel.
Intercommunale Leiedal voorziet voor de opmaak van het projectdossier een forfaitaire vergoeding van 2.000
euro voor een projectvoorstel ‘landmark’ en een forfaitaire vergoeding van 500 euro voor een projectvoorstel
‘festivalvlag’, op voorwaarde dat het projectvoorstel ten minste de onderstaande elementen bevat en door de
jury als voldoende uitgewerkt wordt beschouwd.
Minimale vereisten van het projectvoorstel:
Gedetailleerd visueel ontwerp van de ingreep
Plan van aanpak voor de realisatie (technisch, verloop van de werken, melding van
eventuele vergunningen…)
Duidelijke timing voor oplevering juni 2023
Gedetailleerde raming van de kostprijs van de ingreep, inclusief raming honorarium. De kunstenaar
behoudt de intellectuele rechten op zijn werk. Indien het projectvoorstel gaat over de toevoeging van
een kunstwerk aan het landschap, moet de indiener duidelijk aangeven onder welke voorwaarden het
kunstwerk kan blijven staan of overgenomen kan worden.

Samenwerking met regionale bedrijven, lokale verenigingen, burgers of scholen kan overwogen worden. Het
kan een goede manier zijn om lokale expertise en/of materialen binnen een originele context te valoriseren.
Indien de indiener dit wil, wordt hij uitgenodigd om dit te expliciteren.
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Meer info
Intercommunale Leiedal
Tel. +32 56 24 16 16
e17@leiedal.be
https://www.leiedal.be/e17

