CAS-CO
SPECIFICATIES
SPECIFICATIONS
M-RUIMTE
Naast een collectie- en tentoonstellingswerking
ontwikkelt M – Museum Leuven ook een regionale kunstenaarswerking. Samen met de stad
en academie coördineert M Expo Leuven, een
tentoonplatform voor kunstenaars uit Leuven.
Tweejaarlijks organiseert M de open call “Open
M” waaruit, door een gastcurator, een groepstentoonstelling samengesteld wordt. In het najaar
van 2017 start M een ondersteuningstraject voor
jonge kunstenaars waarbij ze begeleid worden in
de prille ontwikkeling van hun oeuvre, met een
residentie in de M-ruimte in Cas-co, inhoudelijke
begeleiding en een toonmoment.
Bezetting: Beeldende kunsten, performance
Partner: M – Museum Leuven
Verdiep: 2
Oppervlakte: 115 m²
Hoogte: 4m
Internet: 2 LAN aansluitingen +WI-FI
Verwarming: Centrale verwarming
Water: gemeenschappelijk (grote spoelbak)
Toiletten: gemeenschappelijk
Douche: gemeenschappelijk

STUDIO’S
In 2015 transformeerde Cas-co een voormalig
leegstaand industrieel magazijngebouw aan de
Vaartstraat 94 in een ateliergebouw met plaats
voor langdurige en kortlopende residenties en
atelierruimtes. De Vaartkom is een oude industriële site rondom de Vaart en de Dijle waar
volop nieuwe kansen voor artistieke makers gecreëerd worden. Vaartstraat 94 beschikt momenteel over 15 ateliers voor beeldende kunstenaars
die zich via een open call en selectie kandidaat
kunnen stellen.
Kandidaten bezorgen een CV, portofolio en
gemotiveerde aanvraag. Een selectiecommissie,
bestaande uit leden uit de professionele (podium)kunstensector, beoordeelt de aanvragen op
basis van het ingediende dossier.
Deze studio’s kunnen in gebruik genomen
worden voor een korte periode (van 2 maanden
tot 12 maanden). Een korte periode kan dienen
als voorbereiding voor een specifiek project of
als atelier in het algemeen. Er is ook de mogelijkheid om een studio voor langere periode
(van 1 tot 2 jaar) te gebruiken. De studio’s zijn
voorzien van veel daglicht, internet, verwarming,
verlichting en elektriciteit.
Cas-co beschikt over:
4 ateliers van type 1 (20m²/verdiep 2)
5 ateliers van type 2 (25-33 m²/verdiep 2)
1 atelier van type 3 (53 m²/verdiep 2)
2 ateliers van type 4 (20-23 m2 verdiep 0)
3 ateliers van type 5 (34 tot 54 m2 verdiep 0)
Bezetting: beeldend kunstenaar
Verdiep: 2
Oppervlakte: 20 m²
Hoogte: 4m
Internet: 2xLAN +WI-FI*
Elektriciteit: ja
Verlichting: 4 x neon
Verwarming: Centrale verwarming
Water: gemeensch. (+spoelbak)
Toiletten: gemeenschappelijk
Douche: gemeenschappelijk
Vrij vanaf: 01/01/2016
Prijs: 100 euro/maand*
* incl. water, elektriciteit, onbeperkt internet

N+1

PODIUM

Het N+1 programma van Cas-co is een kortlopende residentie voor hedendaagse beeldend
kunstenaars, gekoppeld aan een begeleide werkperiode en een presentatie in de vorm van een
expo en/of artist talk.

Met de residentiewerking in het podiumkunstenatelier ondersteunen 30CC en Cas-co theatermakers, met bijzondere aandacht voor work-inprogress door jonge kunstenaars en collectieven
in teksttheater, performance en het hybride
werk tussen beeldende kunst en theater. Podium
biedt, naast een grote theaterzaal, ook coaching
en feedback aan, d.m.v. masterclasses gekoppeld
aan de podiumkunstenaars die te gast zijn bij
30CC, zoals bijvoorbeeld de Warme Winkel, Benjamin Verdonck en Laura Van Dolron en daarnaast ook gekoppeld aan de makers verbonden
aan de Leuvense stadsgezelschappen zoals het
nieuwstedelijk en fABULEUS.

N+1 Project Space is een 30 m² kleinschalige
creatie, experimenteer- en presentatieruimte
voor een kortdurende residentie. N+1 Project
Space richt zich via de Cas-co Award (in samenwerking met LUCA School of Arts en M-Museum)
op jonge upcoming beeldend kunstenaars.
N+1 Project Space bestaat uit een creatieperiode
van 4 à 5 weken met aansluitend een publiek
toonmoment van 2 à 3 weken en de mogelijkheid om artist talks, screenings, lezingen en
publicaties voor te stellen in de aanpalende
polyvalente ruimte. (150 m2)
[FR] L’espace-projet n+1 est un espace de 25
m2, destiné à la création, à l’expérimentation
et à l’exposition d’un projet de courte durée. Le
processus de création d’une durée maximale de
4 à 5 semaines sera suivi d’une exposition de 2 à
3 semaines.
[ENG] The n+1 project space is a small-scale,
25 m² / 269 ft² space in which to create, experiment, and exhibit. It is meant for a short-term,
4-5 weeks creative project, followed by a 2-3
weeks exhibition.
Target: Visual artists (various media)
Floors: 1
Surface Area: 25 m² / 269 ft²
Ceiling Height: 4 m / 13.1 ft
Internet: Wi-Fi*
Heating: Central heating
Water: Shared (large sink)
Toilets: Shared
Shower: Shared
Remuneration: None
Expenses: Cas-co refunds small project expenses
such as transportation, materials, and promotion.
Applicants are requested to submit proposals
fitting this budget. Contact us for more information.
Residence: At this point, no accommodation is
provided. Personal travel expenses will be refunded (only national)

Kandidaten bezorgen een CV, portofolio en
gemotiveerde aanvraag. Een selectiecommissie,
bestaande uit leden uit de professionele (podium)kunstensector, beoordeelt de aanvragen op
basis van het ingediende dossier.
Bezetting: Theatergezelschappen, jonge makers.
Partner: 30CC
Verdiep: 1
Oppervlakte: 180 m²
Hoogte: 5m
Internet: WI-FI (onbeperkt internet)
Uitrusting: Theaterverlichting en geluidsinstallatie
Verwarming: 6 x verwarming
Water: gemeenschappelijk (grote spoelbak)
Toiletten: gemeenschappelijk
Douche: gemeenschappelijk

