
open call 
street art  
lommel 

Stad Lommel zoekt een  
Street Art Kunstenaar



street art in lommel 
In de eerste fase wordt een stadsbrede uitstraling nagestreefd en ligt 
de focus op de stadskern:  street art als laagdrempelige kunstvorm die 
een zeer breed publiek aanspreekt. In de stadskern wordt geopteerd 
voor een herkenbare en zichtbare plaats.  

De achterkant van cultuurcentrum De Adelberg krijgt als eerste 
een muurschildering. De muur van bijna 100 m2  wordt een echte 
eyecatcher in de stad en zal zichtbaar zijn voor iedereen de het 
Adelbergpark binnenrijdt via de Gasstraat. 

Vanuit een overtuiging dat street art een buurt of wijk mooier en 
aantrekkelijker kan maken, wordt het project de volgende jaren verder 
uitgerold in de verschillende Lommelse wijken. Door per wijk via 
inspraak en participatie bewonersgroepen, plaatselijke verenigingen 
en lokale actoren te betrekken, wordt in elk gehucht een kunstzinnig 
landmark geïmplementeerd. 

Via deze Open Call doet het stadsbestuur van Lommel een oproep 
aan kunstenaars om zich kandidaat te stellen voor de realisatie van 
het street art kunstwerk voor deze eerste fase. Bijkomend worden de 
ingediende portfolio’s opgenomen in een database in functie van de 
verdere uitrol de volgende jaren. 

Ben jij een street art kunstenaar en heb je een fris idee dat aansluit bij 
het DNA van onze stad? Aarzel niet en doe mee!   

Stad Lommel wil de 
komende jaren sterk 
investeren in street 
art als hedendaagse 
kunstuiting, 
vertrekkende vanuit 
een visie die een 
geïntegreerde en 
gefaseerde aanpak 
vooropstelt.  



wie? 
We zijn op zoek naar iemand die een eigen, artistiek ontwerp wil 
maken dat aansluit bij de omgeving en volledig zelf kan uitvoeren.  
 
Zowel ervaren als startende kunstenaars komen in aanmerking. Als 
kunstenaar sta je open voor een fijne en dynamische wisselwerking, 
waarbij op elk moment aandacht is voor de wederzijdse noden en de 
mogelijkheden. 

Lommel zal ook in de komende jaren op verschillende plaatsen street 
art integreren. Via deze oproep willen we bij uitbreiding kennismaken 
met creatieve en boeiende kunstenaars. Indien je in deze fase 
niet geselecteerd wordt, is een samenwerking in de toekomst niet 
uitgesloten.  

 

wat? 
Zonder met een heel afgelijnd thema te werken, breng je een verhaal 
dat aansluit bij het DNA van Lommel. Hierbij gaat de aandacht uit naar 
natuur, groen, zand/glas, verbinden, verenigen en samenbrengen 
van verschillende generaties. ‘Puur’ is de rode draad doorheen de 
thema’s.  

Beperkingen in stijl of techniek hebben we hierbij niet. Wel vinden we 
het heel belangrijk dat het werk aansluit bij de omgeving en een 
positieve uitstraling heeft. 

Een professionele street 
art kunstenaar die van A 
tot Z een eigen werk kan 
realiseren. 

Een verhaal dat aansluit 
bij het DNA van Lommel. 



locatie 
51°13’55.7”N 5°18’26.9”E 

51.232145, 5.307484 

Afmetingen // 17,70 m breed x 5,30 m hoog 

Totale oppervlakte // 94 m2 

Ondergrond // bakstenen, muur is in goede staat 

Cultuurcentrum  
De Adelberg  
Adelbergpark 1, 
3920 Lommel 



procedure 
 

• Een eerste selectie gebeurt op basis van een ingezonden 
portfolio. We verwachten bovendien dat je een offerte toevoegt 
voor de volledige opdracht (totale kostenraming + timing). Op basis 
van het portfolio en offerte worden drie artiesten gekozen om een 
voorontwerp/concept uit te werken. 

 • Indien jouw werk ons aanspreekt, nodigen we je uit om een 
voorontwerp te maken volledig op maat van de muur. Voor het 
opmaken van dit ontwerp, wordt voor elke kunstenaar een vergoeding 
van 500 euro voorzien.  

• In de volgende selectieronde wordt het meest geschikte 
voorontwerp (al dan niet participatief) gekozen. We houden hierbij 
rekening met parameters als idee, uitstraling, techniek, aansluiting bij 
het DNA van Lommel, budget, bereidheid tot aanpassen ontwerp, … 
Mogelijk word je uitgenodigd om het ontwerp toe te lichten.  

• Als jouw werk uiteindelijk geselecteerd wordt, plan je de verdere 
uitwerking en de uitvoering op korte termijn in. De realisatie gebeurt 
bij voorkeur in 2021. 

Portfolio met een offerte.

Voorontwerp op maat.

Selectieronde 
meest geschikte 
voorontwerpen.

Uitwerking en uitvoering 
op korte termijn. 



wat mag je 
verwachten? 
Een boeiende samenwerking binnen een creatieve, transversale en 
professionele omgeving.  

Een vergoeding voor een ontwerp als geselecteerde kunstenaar. 

Opname in de database en mogelijkheid tot samenwerking in de 
verdere fase van het street art project in Lommel.  

timing  
Indienen portfolio: ten laatste zondag 15 augustus 2021 

Bekendmaking eerste selectie: vrijdag 20 augustus 2021 

Indienen voorontwerp: vrijdag 17 september 2021 

Toewijzing opdracht: 30 september 2021 

Einde opdracht: 31 december 2021 

 



hoe deelnemen?  
 
Ten laatste 15 augustus bezorg je een link naar jouw portfolio en een 
offerte voor de hele opdracht.  

Deelnemen kan per mail aan marij.vandenberk@ccdeadelberg.be  

of via de post t.a.v. CC De Adelberg – Adelbergpark 1 – 3920 Lommel. 

 

Info 
Voor meer informatie kan je terecht bij Cultuurcentrum 
De Adelberg op het nummer 011 399 699. 
 
Contactpersonen:  

Marij Vandenberk: marij.vandenberk@ccdeadelberg.be 
Cindy Daems: cindy.daems@ccdeadelberg.be  

Het cultuurcentrum is gesloten van 12 juli tot en met 15 augustus 2021. 

Wij kijken uit naar jullie voorstellen! 

 

 

 
 


