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“Bos-Grens”

Hrins nodigt via deze open call makers, ontwerpers, kunstenaars,
vakmensen, architecten en studenten uit om tussen januari en april
2022 mee te werken aan Bos-Grens. Van ontwerpend onderzoek tot
een collectieve bouwworkshop waar je zelf de handen uit de
mouwen steekt.
De bouwworkshop zal tussen 11 en 22 april 2022 plaatsvinden op
de grens tussen België en Nederland.

Wie ?
Hrins is een kunstenaarscollectief die (lands)grenzen doet versmelten in
eigenzinnige projecten. Voor het project Bos-Grens zĳn we op zoek naar
ontwerpers en bouwers.

Web: www.hrins.eu / facebook: hrins_collectief / instagram:
hrins_collectief

http://www.hrins.eu


Wat ?

Bos-Grens is een kunstzinnige en belevingsgerichte klankwandeling.
Ze situeert zich rond de Nederlandse/Belgische grensregio.

Bos-Grens wenst een te brug slaan tussen natuurbeleving,
geluidskunst, architecturale installaties, erfgoed en storytelling. Het
grensgebied is het decor bĳ uitstek voor deze interactieve en speelse
klankwandeling.
Aan het startpunt van de klankwandeling aan KLINGSPOOR (De
Klinge), krĳgen bezoekers een hoofdtelefoon en een link naar
een website/app., waarmee ze de wandeling kunnen aanvangen die
letterlĳk langs de grens loopt. We ontdekken de schoonheid van het
bosgebied – de Clingse Bossen (NL), Stropersbos (BE) en de
authenticiteit van de grensdorpen, Kapellebrug (NL) en De Klinge (BE).
Onderweg creëren we rustpunten in de vorm van architecturale
installaties gebouwd met beschikbare materialen uit het bosgebied.
Het publiek kan aan de rustpunten luisteren naar verhalen van
grensbewoners, begeleid door een soundtrack. Deze zullen
automatisch afgespeeld worden dankzĳ innovatieve beacons zodra je
dichtbĳ het punt komt.

De landschapsinstallaties gaan in dialoog met het grenslandschap.



Samen
bouwen

BOS-GRENS-BOUWEN

Design & Build Workshop

Hrins nodigt lokale en internationale makers uit om mee te werken aan
het ontwerp- en bouwproces van Bos-Grens.
Dit proces zal resulteren in een aantal
grensinstallaties en grensbanken die we
collectief bouwen in een bouwworkshop.
De workshop zal doorgaan tussen 11 en
22 april 2022 op de grens tussen België
en Nederland aan de rand van het bos.
Link route

Ontwerpvraag:

Om de route op subtiele wĳze in te kleden en
te begeleiden zal er op verschillende schalen
gewerkt worden. We ambiëren 3 grote collectieve grensinstallaties en 9
subtiele grensbanken.

Grensbank:

De grensbank is een meubel dat door twee personen kan worden
gemaakt en aanzet tot verbinding. De tweeledigheid is duidelĳk zichtbaar
en de bank is gemaakt uit bosmateriaal. Door de beacons erin te
integreren, wordt de bank een luistermeubel.

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/9687613/wandelroute/de-klinge


Grensinstallatie:

De grensinstallaties verhogen de belevingswaarde van bepaalde
plekken. De tweeledigheid van de grens kan zowel in de fysieke vorm
als door beleving worden gerealiseerd. Om subtiel in de omgeving te
integreren, dienen de grensinstallaties te worden gemaakt
met bosmateriaal.

Bosmateriaal:

Het landschap bestaat uit waterwingebied en bossen met lokaal
heideherstel. Het waterwingebied typeert zich door een kanalen netwerk
afgewisseld met bosgebied. De zones met naaldbomen zĳn door lange
droogte en de letterzetter ernstig aangetast. Een groot deel van deze
bomen is recentelĳk gekapt. Zowel de gekapte bomen als de dode
bomen, kunnen gebruikt worden als bosmateriaal. De grond bestaat uit
zandgrond. De te gebruiken materialen en locaties kunnen steeds in
overleg met de domeinbeheerder worden bĳgestuurd.

Kapotte bomen



GeulenGrenspaal

Heide



Workshop

Het maakproces wordt gebruikt als verbindend proces. Mensen met
uiteenlopende achtergrond, zullen samengebracht worden om deel uit te
maken van deze tĳdelĳke bouwgemeenschap. Het bouwproces zal
opgedeeld worden in eenvoudig aanleerbare stappen.
Dit proces dient innoverend en educatief te zĳn volgens het principe
'learning by doing'. Centraal hierbĳ staat circulair bouwen met natuurlĳke
grondstoffen zoals hout, klei, leem,.. Deze grondstoffen worden zo veel
als mogelĳk uit de lokale omgeving gesprokkeld. De complexe
productiedelen dienen vooraf uitgewerkt te worden.

Voor wie ?

We nodigen lokale en internationale makers uit om concepten in te
dienen en deze samen uit te werken tot Bos-Grensinstallaties.



Criteria
• Persoonlijke gegevens

Naam, geboortedatum, adres, huidige bezigheid(werk, student,
wereldreiziger,...) eventueel aangevuld met cv en portfolio

• Referentie project

Een persoonlĳk project (niet noodzakelĳk uitgevoerd) waar je je ziel in
hebt gelegd. Architectuurontwerp, design object, kunstwerk, houten
constructie,... Het project toont jouw ontwerpvisie, materiaalkennis
en omgevingsintegratie. De voorstellingsvorm is vrĳ. (schets, foto,
model, render, tekst,..)

• Motivatie brief

Leg ons in het kort, maar toch liefst met geuren en kleuren, uit waarom je
wil meewerken aan het project. Geef ons je ervaring mee en laat weten
wat je van ons verwacht en wat wĳ van jou mogen verwachten.

• Ontwerpschets grensbank

Conceptschets waarbĳ je een creatief antwoord biedt op de
ontwerpvraag. In de schets toon je mogelĳke materialen en verdere
uitwerkingsmogelĳkheden. Voorstellingsvorm is vrĳ.

• Grens installatie

Conceptschets waarbĳ je een creatief antwoord biedt op de
ontwerpvraag. In de schets toon je mogelĳke materialen en verdere
uitwerkingsmogelĳkheden. Voorstellingsvorm is vrĳ.



Deadline & procedure

Mail de documenten naar info@hrins.eu voor 5 november 2021
mailonderwerp: Bos-Grens-Bouwer gevolgd door uw naam
en voornaam.

Timing:

5 november 2021: indienen conceptnota
20 november 2021: bericht tot deelname

25 november – 15 februari: uitvoeringsontwerp

Na de selectie van de deelnemers zullen de ontwerpschetsen verder
uitgewerkt worden tot uitvoeringsontwerpen. Dit kan digitaal of aan de
hand van een aantal werksessies. Aan de hand van prototypes en
schaalmodellen zal er worden over gegaan tot een definitief ontwerp.
15 februari-15 maart: preproductie, voorbereidingen van de locatie.
Verzamelen van grondstoffen en werkmethodes vastleggen.

04 -11 april: voorbereiding workshop
11 - 22 april: bouwworkshop
22 - 23 april 2022 : openingsweekend installaties en wandeling

Verloop workshop:

De deelname aan de workshop is gratis. De deelnemer registreert zich
bĳ de organisatie en gaat zo akkoord met de algemene
voorwaarden betreffende verzekering en gebruik van werkmateriaal en
beeldmateriaal.
Nabĳ de werklocatie zal er een werkkamp worden ingericht.
Afhankelĳk van het aantal deelnemers, zullen er groepen worden
gevormd. Per groep zal er aan een specifieke locatie of project gewerkt
worden.
De levensduur is beperkt tot 2 jaar. De impact op de omgeving dient zo
beperkt mogelĳk te zĳn na de ontmanteling van de constructies.



CONTACT


