
        Voeg je artistiek cv toe plus portfolio in PDF 
format. De PDF mag maximum 5MB bedragen. 
Wenst u extra bestanden toe te voegen, stuur deze 
dan via links of WeTransfer met duidelijke informatie 
en je volledige naam (naam, titel, jaartal, medium). 
        Add your artistic resume and portfolio in 
PDF format. The PDF can only be 5MB max. In 
case you wish to add extra files, send these via 
links or WeTransfer, along with the additional info 
and your full name (name, title, year, medium).

        Voeg je artistiek cv toe, je portfolio en een 
voorstel voor de publieke ruimte in PDF format.  
De PDF mag maximum 5MB bedragen. Wenst u 
extra bestanden toe te voegen, stuur deze dan dan 
via links of WeTransfer met duidelijke informatie en 
je volledige naam (naam, titel, jaartal, medium).
Het voorstel moet inzetbaar zijn om het 
kunstenparcours aan te vullen en mag niet 
locatiegebonden zijn. Het werk zou in de publieke 
ruimte van Borgerhout zichtbaar zijn gedurende de 
periode van het evenement.
Enkel digitale inzendingen worden geaccepteerd.
Stuur dit invulformulier naar                  
        Add your artistic resume, portfolio and a 
proposition for public space in PDF format. 
The PDF can only be maximum 5MB. In case you 
wish to add extra files, send these via links or 
WeTransfer, along with the additional info and 
your full name (name, title, year, medium). The 
project proposal has to be able to be added to 
the parcours and cannot be bound to a specific 
location. The work will be temporarily placed in 
the public space of Borgerhout, for the period of 
the event.
We only accept digital applications.
Send this form to                        

                   GEGEVENS  
Naam
Voornaam 
Geboortedatum
Contactadres 
Email
Telefoon
Opleiding + Jaar/ 
Afstudeerjaar

          INFO 
Name
First Name 
Date Of Birth 
Address
Email
Phone Number 
Education + Year/
Year Of Graduation

KRUIS AAN WAARVOOR U ZICH AANMELD
WHAT ARE YOU APPLYING FOR

Invulformulier 
Form

Exhibition

Public Space

info(at)b-o-r-g.be

Open

Call
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