
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Call Ithaka 31 
 Ben jij jong, een vat vol creativiteit en op zoek naar een plaats om je kunst te 

tonen? Dan ben je bij Ithaka aan het juiste adres! 
 

Over Ithaka 

Ithaka is het kunstenfestival van LOKO Cultuur, waar jonge kunstenaars de kans krijgen 
om hun kunst tentoon te stellen op een leegstaande plaats in de Leuvense binnenstad. 
Met al 30 edities op de teller is Ithaka een gevestigde waarde in het Leuvense 
cultuurlandschap. Toch willen we elk jaar jong, nieuw en verfrissend zijn. Met deze 31e 
editie hebben we weer iets helemaal nieuws in petto. Een spannende locatie, beloftevolle 
medekunstenaars, honderden bezoekers. Lijkt dit iets voor jou?  

LOKO Cultuur lanceert een open call voor jonge artistiekelingen, om hun creaties tussen 6 
maart en 12 maart 2023 tentoon te stellen in Leuven. Dit jaar focussen we op het thema 
‘natuur in al haar vormen’. Mogelijke topics zijn: de band tussen mens en natuur,  
klimaatverandering, natuurwetenschappelijke kwesties, urbanisatie, verlies van natuur, 
dieren, ‘beestelijke’ verlangens, de essentie van het mens-zijn, … Heb je een idee met een 
ander thema? Dien het toch zeker in! Je meesterwerken aan de muur hangen? Een film 
op de muur schijnen? Een jungle inrichten? Het kan allemaal! Alle kunstvormen en alle 
media zijn toegestaan. Onkosten worden door ons vergoed, je krijgt een budget om je 
kunst waar te maken.  

Voor meer informatie over hoe de vorige edities eraan toegingen, kan je altijd terecht op 
ithakafestival.be. Zit je nog steeds met een vraag? Mail gerust naar cultuur@loko.be.  

Wat hebben we van je nodig?  

 Een korte uitleg over jezelf 
 Een projectvoorstel 
 Als je een portfolio hebt, mag je dat ook altijd mee doorsturen 

Je projectvoorstel moet het volgende bevatten: 

 Een beschrijving van het project dat je graag op Ithaka zou tentoonstellen 
 Een kostenraming: hoeveel het project juist zou kosten - deze kosten worden door 

ons in de mate van het mogelijke vergoed 
 Eventueel al enkele foto’s of schetsen  

Je kandidatuur indienen kan via https://forms.gle/3jhQxirx163PpdLaA  

De deadline loopt tot 28 november 2022.  

Veel Succes! 
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Open Call Ithaka 31 

Are you young, creative and are you looking for a place to display your art?  
Look no further, we’ve got something in store for you! 

About Ithaka 

Ithaka is LOKO Culture’s arts festival. It provides creators with the opportunity to exhibit 
their art in an abandoned building in Leuven’s city center. With 30 editions and counting, 
Ithaka is a staple of Leuven’s cultural landscape. And yet, we strive to be young, new and 
refreshing, every year. With this 31th edition we have something new and exciting 
planned. A unique location, promising fellow artists, hundreds of visitors. Does that strike 
your fancy? 

LOKO Culture launches an open call  for young artistic people, to exhibit their art in Leuven 
between March 6th and March 12th 2023. This year we focus on the theme 'nature in all 
its forms'. Possible topics are: the link between humans and nature, climate change, 
natural science issues, urbanization, loss of nature, animals, 'beastly' desires, the essence 
of being human, ... Want to hang your masterpieces on the wall? Project a movie on the 
wall? Install a jungle? Everything goes! All art forms and media are allowed. Expenses are 
reimbursed by us, so you can create your art in peace. 

For more information on what the previous editions looked like, you can check 
ithakafestival.be. Still have a question? You can always mail cultuur@loko.be.  

 

What do we need from you?  

 A brief description of yourself 
 A project proposal 
 If you have a portfolio, you can always include it 

Your project proposal must contain: 

 A description of the project you would like to exhibit at Ithaka 
 A cost estimate: how much the project would cost (expenses will be reimbursed) 
 Pictures or sketches of the project, if possible 

Submit your application through this link: 

https://forms.gle/3jhQxirx163PpdLaA  

The deadline runs until November 28th, 2022. 

Good luck!  
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