
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

OUDENAARDSE WANDERWEGEN 

 

Beste cultuurmaker, 

Fijn dat je interesse toont in dit initiatief. Om een inschatting te kunnen maken in welke mate jouw 

creatief idee past binnen de grenzen van dit cultuurknooppunten-project, willen wij je vragen om 

onderstaande vragenlijst in te vullen. Zoals aangegeven, zijn wij op zoek naar relatief korte, creatief-

artistieke beeld-, geluids- en tekstfragmenten (maximumduur: 3 à 4 minuten) die bij elk knooppunt 

door passanten kunnen worden genoten. Dit kan zowel een nieuwe creatie zijn, vers en speciaal 

gebrouwen voor deze route, als een pareltje uit eigen archief. 

Wij streven ernaar om dit project op korte termijn te laten starten en een eerste wandelroute te 

kunnen openstellen op 11 juli. Wens je met jouw fragment graag deel uit te maken van deze route, 

dan vragen wij om jouw creatief idee aan ons te bezorgen ten laatste op donderdag 25 juni. 

Afhankelijk van het aantal inzendingen, zullen wij in eerste fase mogelijk een selectie moeten maken. 

Het doel echter is om deze cultuurknooppunten gefaseerd uit te breiden over heel Oudenaarde en zo 

dit virtuele podium verder te laten groeien. Een tweede en een derde route zullen wellicht later op dit 

jaar nog worden geopend. Als streefdata  stellen wij hier 15 augustus en 1 november voorop; uiteraard 

afhankelijk van jullie artistieke inbreng. Dit biedt tevens de kans om jouw inzending alsnog op een later 

tijdstip aan ons te bezorgen. 

Wij danken je alvast voor je enthousiasme. 

 

Met vriendelijke groeten! 

Cultuurraad Oudenaarde & Dienst Cultuur Oudenaarde 

              



INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

Contactgegevens: 

Wenst u deel te nemen als individuele cultuurmaker. 

Naam:    ………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………………………… 

Mailadres:   ………………………………………………………………………………………………… 

Wenst u deel te nemen als vereniging. 

Naam van de vereniging: ………………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon:  ………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………………………… 

Mailadres:   ………………………………………………………………………………………………… 

Korte omschrijving van jouw project: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Betreft het een tekstfragment, een geluidsfragment of een beeldfragment? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschatte tijdsduur van jouw fragment: 
Rekening houdend met een maximumduur van 3 à 4 minuten. 

………………………………………………………………………………………………................................................................ 

Betreft het een reeds geregistreerd fragment uit uw archief? 

JA – NEEN 



Zo niet, kan je dit project zelfstandig verwezenlijken en kwalitatief registreren? 

JA – NEEN 

Zo niet, welke ondersteuning zou wenselijk zijn? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Binnen welke termijn kan je dit project realiseren? 

11 juli 2020                              15 augustus 2020                              1 november 2020 

Wens je dit project te registreren op een specifieke locatie in Oudenaarde? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kan je dit project op vraag ook live brengen? 

JA – NEEN 

Optioneel: 

Sta je open voor een eventuele samenwerking met een andere Oudenaardse cultuurproducent? 

Zo ja, in wie of welke vereniging zie je een mogelijke partner? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Optioneel: 

Sta je open voor een sociaal-artistiek experiment? 

Zo ja, in welke organisatie zie je een mogelijke partner? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gelieve het ingevulde formulier terug te bezorgen aan de Dienst Cultuur, Administratief 

Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17 of via mail gericht aan kim.mees@oudenaarde.be. 

Voor meer info of in geval van bijkomende voorwaarden, kan u eveneens contact opnemen 

met de Dienst Cultuur via bovenstaand mailadres. 


