קול קורא מספר 8/2015
להגשת עבודות ומיזמים לפסטיבל האור " -זוהר דרומי"
 5-8/5/2015בבאר שבע
חברת כיוונים תקיים את פסטיבל האור " -זוהר דרומי" השני בין התאריכים  5-8/5/2015ומזמינה אמנים
ויוצרים להגיש הצעותיהם לעבודות ומיזמים שיוצגו בפסטיבל.
אודות האירוע
עיריית באר שבע מובילה תכנית רב שנתית לפיתוח וחידוש העיר העתיקה .זאת ,באמצעות החברה הכלכלית –
מינהלת העיר העתיקה והתיירות; תשתיות ופיתוח ,תרבות ואירועים ,עסקים ,תיירות ומגורים משנים את
פניה של העיר העתיקה בבאר שבע והופכים אותה לעוגן תיירותי למבקרים רבים מהארץ ומחו"ל.
פסטיבל האור – "זוהר דרומי" ,אשר יתקיים השנה בפעם השנייה ,הינו אירוע מרכזי בהוויה של העיר
העתיקה.
חברת כיוונים מזמינה יוצרים מכל תחומי האמנות והעיצוב  -אמנים ,מעצבים ,אדריכלים ,אמני מיצג
ותאטרון ,אמני וידאו ארט ,מעצבי תאורה ,מיצב ,מיצג ,מייקרים ,אורבניסטים ופעילים חברתיים ,להגיש
פרויקטים העושים שימוש במדיום של אור כנושא או כאמצעי.
אנו מחפשים הצעות למיזמי אור שיציתו את דמיון המבקרים ,יגרו ,יסקרנו ויחשפו את העיר העתיקה ,מבניה
ההיסטוריים ,רחובותיה באור שונה ,מפתיע וקסום.
סיורי מציעים
טרם הגשת ההצעה יש להגיע לסיור עם המנהלים האמנותיים וצוות הפסטיבל ,לצורך הכרת המתחם,
האתגרים והאפשרויות הגלומות בו.
לנוחות המציעים שני מועדים אפשריים לסיור:
 .1יום שני ,ד' אדר תשע"ח 11/2/2011 ,בשעה 11:30
 .2יום רביעי ,ו' אדר תשע"ח 21/2/2011 ,בשעה 11:30
היציאה לסיור ממרכז הצעירים ,רחוב הרצל  ,12העיר העתיקה באר שבע.
יש להירשם לסיור באמצעות דוא"ל lize@kivunim7.co.il :או בטלפון( 054-3111113 :ליז).
דרכי הגעה:
למגיעים מחוץ לעיר ניתן להגיע ברכבת לתחנת באר שבע מרכז משם ,הליכה קצרה של כ 10-דקות.

כללי
ניתן להגיש הצעות בתחומים שונים כגון:
א .אמנות באור
ב .עבודות אור מבוססות מקום
ג .וידאו ארט
ד .עבודות משחק ושיתוף (בדגש ילדים)
ה .מיצגים
ו .חיבור בין טכנולוגיה לאור ואמנות
מתחם הפסטיבל
העיר העתיקה באר שבע :בין רחוב האבות לרחוב סמילנסקי (כולל) ובין רחוב הרצל לרחוב טרומפלדור (כולל).
ניתן למצוא באינטרנט את מפת הרחובות בהם יתקיים הפסטיבל.
לחצו על הלינק לגוגל סטריט ויו:
https://www.instantstreetview.com/@31.239133,34.787519,221.64h, -7.35p,1z
הגשת הצעות
על ההצעות לכלול כל מידע הקשור בעבודות ו/או במיזמים לפסטיבל .כולל מפרט ותקציב וכן ,כל מידע
רלוונטי נוסף.
זכויות יוצרים ובעלות
בהגשת הצעה על פי קול קורא זה ,המציע יצהיר שהינו היוצר של העבודות ובעל הזכויות החוקיות המלאות
לעבודות המוצעות ולהצגתן בפומבי.
זכויות היוצרים והבעלות על יצירת האמנות נשארות של המציעים ,אך ,אמנים שהצעתם תתקבל ,יאשרו
לפסטיבל ,למארגניו ולשותפיו להציג את עבודתם בפסטיבל ,לתעד אותה בתצלומים ובסרטי וידאו ובאמצעי
מדיה אחרים על מנת לקדם את הפסטיבל ,במהלכו ולתקופה בלתי מוגבלת אחריו .במידה והיצירה תוצג
לראשונה בפסטיבל ,כל החומרים הפרסומיים בנושא יצירת האמנות בעתיד ,יציינו תמיד שהיצירה הוצגה
לראשונה במסגרת פסטיבל זוהר דרומי  2011בבאר שבע.
השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
נספח טכני
לתשומת לבכם :רק טפסים מלאים והצעות שהוגשו בפועל ,ייבחנו על-ידי הועדה האמנותית.
ניתן להגיש מספר הצעות ,ללא הגבלה.
הליך ההערכה ובחירת ההצעות

ועדה אמנותית ,המורכבת מ 5נציגים ,תיבחן בקפידה את כל ההצעות שיוגשו ,בהתאם לקריטריונים הבאים:
יצירתיות ,עוצמת הקונספט ,תקשורת עם הקהל ,ייחודיות ושימוש יצירתי בחומרים ובאפקטים יישומיות וכן,
אומדן תקציבי.
בתאריך  2.4.2011תישלח הודעה על מעבר לשלב השני בו יזומנו המציעים לפגישה בפני הועדה האמנותית
במסגרתה ,יציגו את עבודתם ,כולל תכניות מדויקות ומפורטות ,ברמה הטכנית והאמנותית.
לאחר קביעת ההצעות הנבחרות הסופיות ,ניצור עמכם קשר לצורך עריכת חוזה.
במידה והצעות שנבח רו לא יוכלו להתממש בשל קשיים בלתי צפויים או אומדן תקציבי לא ריאלי ,נבחר
הצעות מתוך הרשימה שבעדיפות השנייה.
העבודות יכולות להיות קיימות או חדשות .על כל המיצבים להיות יציבים מאוד ובטוחים לציבור .על העבודות
לעמוד בפגעי מזג האוויר ,בייחוד כנגד רוחות .כל העלויות הכרוכות צריכות להיכלל בהצעת התקציב שלכם.
על המיצבים להיות פעילים במהלך הפסטיבל כולו ,ועליכם לפקח בעצמכם או על ידי מי מטעמכם על תקינותם
ולתחזקם ,בכל ימי ושעות הפסטיבל בנוכחות מלאה בכל ימי הפסטיבל .במידה ולא נדרשת נוכחותכם
בפסטיבל ,יש לציין זאת ולקבל אישור מהנהלת הפסטיבל.
נשמח לשמוע את דעתכם לגבי מיקום אפשרי לעבודתכם ,אך המיקום הסופי ייקבע על ידי הנהלת הפסטיבל
בלבד.
זוהר דרומי הוא פסטיבל המיועד לכלל הציבור ,ויש להתאים את כל התכנים לציבור הרחב :על התכנים להיות
מכבדים ,אתיים ,לא להציג אפליה או קטעים מיניים .אין לכלול קטעי אלימות ,לעורר אלימות או עבירה על
החוק .יש להתאים את התכנים לכל המשפחה ,ובכלל זה לילדים ללא ליווי מבוגרים .צוות הפסטיבל יסייע
וישיב על כל שאלה בנושא ואתם מוזמנים לחלוק עמנו ספקות לפני ביצוע העבודה או במהלכה .אנחנו נסייע
ונייעץ לכם כמיטב יכולתנו.
הצעות שלא תמלאנה אחר הקווים המנחים הללו ו/או לא תצגנה איכויות ויזואליות ואסתטיות גבוהות,
תיפסלנה באופן אוטומטי .במקרה הצורך ,יתכן וניצור אתכם קשר ונדון בשיפורים אפשריים להצעתכם.
לחברת כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים
הסכם אמנים
אמנים שהצעתם התקבלה ,יתבקשו לחתום על הסכם אמנים מול "כיוונים  -החברה לתרבות הפנאי בבאר
שבע  .הסכם האמנים יכלול את כל ההיבטים של מימוש יצירת האמנות ,הפעלתה במהלך הפסטיבל ,זכויות
הקניין וזכויות היוצרים ,תקציב ותנאי התשלום.
לוחות זמנים לתשלום
התשלום לאמנים בתנאי שוטף  30 +יום מקבלת חשבונית.
המחירים יהיו כוללים מע"מ ויבוצעו כנגד המצאת חשבונית תקפה בהתאם ללוחות הזמנים לתשלום .כלל
ההוצאות ,תהיינה כלולות בתקציב שלכם.

שיווק ופרסום
כל האמנים שייבחרו יוצגו בפסטיבל ובקמפיינים הקשורים אליו באופנים הבאים:
 .1פרופיל של האמן.
 .2לוגו או שם וקונספט של המיצג/העבודה/המופע ,היכן שהעבודה תפורסם.
 .3המציג מתחייב להיות זמין לראיונות לטובת יחסי הציבור של הפסטיבל ובין השאר בעיתונות
המקומית הכתובה ,ברדיו ,בשלטי חוצות ובמדיה הדיגיטלית ,וכן ,בקמפיינים מקומיים ובינלאומיים
לצורך קידום הפסטיבל.
חסויות
צוות הפסטיבל שומר לעצמו את הזכות לגייס נותני חסות לפסטיבל ,לפי שיקול דעתו .כל ההכנסות מתמיכה
מסוג זה תועברנה לתקציב הפסטיבל על מנת להציג בו יצירות נוספות וליצור חוויה איכותית לבאי הפסטיבל.
לאמן לא תהיה דרישה כלשהי לתשלום נוסף ,פועל יוצא של הכנסות אלה.
לוחות זמנים
 - 11/2/11פרסום הקול הקורא לאמנים
 - 11/2/11סיור ראשון במתחם הפסטיבל
 - 21/2/11סיור שני במתחם הפסטיבל
 - 1/3/11מועד אחרון להגשת ההצעות באמצעות דוא"ל או במסירה אישית במעטפה סגורה
 - 2/4/11הודעה לאמנים על תוצאות הועדה האומנותית לבחירת העבודות לפסטיבל
 23/4/11עד  - 25/4/11פגישות אמנים
 - 1/1/11עריכת החוזים
 - 5/1/11תחילת הקמות
 - 1/1/11סיום הקמות בשעה  11:00ובדיקת מהנדסים
 1/1/11עד  - 1/1/11פסטיבל האור בבאר שבע
לפרטים והבהרות ,ניתן לפנות :ליז אמונה
הגשה
המועד האחרון להגשת הצעות :יום חמישי ,כ"א אדר תשע"ח 1/3/2011 ,בשעה .12:00
ניתן להגיש הצעות במעטפות סגורות ,לחברת כיוונים ,כספים והתקשרויות ,רחוב ההסתדרות  ,12באר שבע
או באמצעות דוא"לirisa@kivunim7.co.il :

