OPROEP VOOR EEN ORIGINEEL
ARTISTIEK CONCEPT TER
AANVULLING VAN HET AANBOD
AAN ACTIVITEITEN VAN
VAUX-HALL SUMMER
1. Voorwerp

Het doel bestaat erin om aan burgers een origineel,
onverwacht en uniek cultuuraanbod in Brussel
samen te stellen dat zich laat inspireren door de
geest van de unieke site die de Vaux-Hall is.
Vaux-Hall, een intieme erfgoedruimte in het hart
van het Warandepark, is een magische plek vol
geschiedenis, een oase van rust op 100 meter van
de stadssnelweg de Kleine Ring.

In het Warandepark werd in 1913 een
ontspanningsruimte in openlucht gecreëerd,
omgeven door een overdekte galerij met een volgens
de structuur van een traliewerk opgetrokken rotonde
in Lodewijk XVI-stijl. Die gevlochten architectuur,
die speciaal werd ontworpen voor grootse feesten,
nog voor er van België sprake was, is ongezien in
onze contreien. De term komt uit het Engels en zou
verwijzen naar een landgoed even buiten Londen
dat in de 13de eeuw bewoond werd door een zekere
Falkes de Bréauté. Door de jaren werd de naam
verbasterd tot ‘Falke’s Hall’, ‘Fox Hall’ en uiteindelijk
‘Vaux Hall’. Deze uitzonderlijke maar miskende VauxHall werd lange tijd verwaarloosd en pas onlangs
gedurende 4 jaar minutieus gerestaureerd door de
Stad Brussel.

Het gevraagde project beslaat zowel de eigenlijke
artistieke programmering als de productie in
verband met de geplande projecten en het onthaal
van het publiek op de vrijdagavonden; de Stad
Brussel van zijn kant staat in voor de productie met
betrekking tot plaats, horeca en communicatie.

In 2017 gaf de Stad Brussel aan de Vaux-Hall zijn
oorspronkelijke functie terug door er op zaterdag en
zondag in de maanden juli en augustus een cultuuren gezinsvriendelijk programma te organiseren onder
de benaming Vaux-Hall Summer. In 2018 wenst de
Stad dit aanbod uit te breiden door ook activiteiten
te organiseren op vrijdag en het programma van de
Vaux-Hall Summer al te laten starten op 1 juni.

- de geschiedenis van de locatie en haar omgeving
en inplanting;
- het erfgoedkarakter van de locatie;
- de beperkingen van de buurt;
- de gebruikelijke beperkingen voor evenementen
in de openbare ruimte (veiligheid, openingsuren ...);
- de reeds geplande culturele programmatie en
animatie in het Warandepark;
- de wens van de Stad Brussel om duurzame en
toegankelijke evenementen te stimuleren.

Ter aanvulling van de activiteiten op zaterdag
en zondag (concerten van klassieke muziek,
filmvertoningen, spellen, creatieve workshops voor
kinderen ...) lanceert de Stad Brussel via de vzw
Brufeest, die voor rekening van de Stad handelt,
een oproep voor een origineel artistiek concept
voor de vrijdagavonden. De oproep is gericht aan
alle operatoren die eraan wensen deel te nemen;
meerdere operatoren kunnen ook beslissen om
met elkaar samen te werken in het kader van een
bepaald project.

Geïnteresseerde
projectverantwoordelijken
moeten een voorstel indienen voor een origineel
artistiek concept dat elke vrijdag moet plaatsvinden
tussen 31 mei en 11 augustus 2019 en gedurende
een tijdspanne van ten minste 4 uur tussen 18.00
en 23.00 uur.
De programmatie moet onder meer rekening
houden met:

Voor de projectoproep is een budget van maximaal
€ 36.000,00 uitgetrokken. De toegang tot de site
en deelname aan de activiteiten moeten gratis zijn
voor het publiek.
Om het project aan te nemen ondertekenen
de vzw Brufeest en de projectdrager een
samenwerkingsovereenkomst, met daarin een
beschrijving van het project en de voorwaarden
voor de uitvoering ervan.

2. Perimeter, uitrusting van de plaats en omkadering
Precieze perimeter
- Zie bijgevoegd plan
Let op: directe of indirecte nabijheid van:
• Het paviljoen waarin de voormalige toneelzaal
was gehuisvest
• De Cercle Gaulois
• Het Koninklijk Parktheater
• Op een steenworp van
> De Amerikaanse ambassade
> Het federale parlement
Toegang tot de site
• Voertuigen krijgen toegang tot de site via
de privéparking van de Cercle Gaulois, die
door een slagboom gescheiden wordt van de
Vauxhall. Deze ingang doet in de eerste plaats
dienst als nooduitgang en technische toegang
(zie plan).
• Het publiek betreedt de site via het
Warandepark, door een poort in het hek tussen
het park en de site van de vauxhall (zie plan).
Water, verlichting en elektriciteit
• Er is een waterpunt (zie plan).
• Lantaarnpalen
verzorgen
de
openbare
verlichting (zie plan) en het traliewerk wordt
geaccentueerd door aanvullende ledverlichting.
• Het beschikbare vermogen is 80A 3x400V+N+T
(zie aansluitklem op het plan).
Voorzieningen
• Na overleg tussen de Stad Brussel en de
projectverantwoordelijke
wordt
meubilair
(tafels, stoelen ...) ter beschikking gesteld voor
de uitvoering van het project.
• De Stad Brussel levert de basisuitrusting voor
klank, licht en video, maar de projectdrager
dient te voorzien in alle bijkomende technische
voorzieningen.
• De Stad Brussel staat in voor de installatie en
het onderhoud van tijdelijke droogtoiletten.

Parkeerterrein
Er is geen parking op de site.
Horeca
Een horecadienstverlener, die hoofdzakelijk
ethische, lokale, biologische en seizoensgebonden
gerechten bereidt, zal op de site aanwezig zijn om
drank en hapjes aan te bieden aan het publiek. De
horeca maakt dus geen deel uit van het project dat
van de operatoren wordt gevraagd in het kader van
deze projectaanvraag.
Omkadering
De Stad Brussel voorziet in de permanente
aanwezigheid van een technisch regisseur. De
aangewezen projectdrager moet voorzien in de
permanente aanwezigheid van ten minste één
verantwoordelijke alsook van alle personen die
nodig zijn voor de goede werking van de activiteiten.
3. Voorwaarden voor het gebruik van de locatie
De Stad Brussel stelt de hierboven beschreven
locatie van de Vaux-Hall gratis ter beschikking van
de gekozen projectdrager.
De Stad Brussel behoudt zich het recht voor om een
ander gebruik van de locatie te organiseren of toe
te laten buiten de uren van de activiteiten die in de
definitieve versie van het gekozen project worden
bepaald.
De voorgestelde activiteiten moeten de maximale
capaciteit van de locatie respecteren.
4. Verplichtingen van de projectverantwoordelijke
De projectverantwoordelijke moet de geldende
sociale en fiscale wetgeving naleven.
De projectverantwoordelijke neemt de vereiste
maatregelen om de veiligheid van de personen en
de plaats te verzekeren tijdens de uitvoering van
het project.
De projectverantwoordelijke is belast met de
verwijdering van het afval en moet ervoor zorgen
dat de plaats wordt schoongemaakt na afloop van
elk evenement dat deel uitmaakt van het project.

Indien
de
projectverantwoordelijke
een
partnerschap is van meerdere operatoren, wordt
hen gevraagd om een overeenkomst te sluiten met
daarin de modaliteiten van het partnerschap en
de verantwoordelijkheden van elke partij voor het
beheer en de uitvoering.
5. Verantwoordelijkheden
De
projectverantwoordelijke
is
volledig
aansprakelijk voor de fouten en tekortkomingen
die worden begaan in het kader van de uitvoering
van het project in het algemeen en van zijn
verplichtingen in het bijzonder, meer bepaald wat
betreft de veiligheid en het afvalbeheer. De Stad
Brussel kan in geen geval aansprakelijk worden
gesteld voor de schade aan personen of goederen
die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van
de betrokken activiteiten. De projectdrager vrijwaart
de stad tegen elke vordering tot schadeloosstelling
die derden in dit verband tegen de stad instellen.
De projectverantwoordelijke en/of zijn eventuele
onderaannemers gaan de verzekering aan die nodig
is tot dekking van hun burgerlijke aansprakelijkheid
voor schade die wordt berokkend aan derden
enerzijds en aan de stad en zijn afgevaardigden
anderzijds ter gelegenheid van de uitvoering van
het project.
Zo het project volledig of gedeeltelijk wordt
geannuleerd om een reden die onafhankelijk is
van de wil van de stad (weersomstandigheden,
terroristische dreiging ...), dan kan de stad daar niet
aansprakelijk voor worden gesteld en kan er in dit
verband geen enkele schadevergoeding van de
stad worden gevorderd.
6. Antwoordmodaliteiten
De dossiers van de kandidaten moeten per e-mail
verstuurd worden naar de vzw Brufeest, via het
adres culture.secr@brucity.be.
De uiterste datum voor ontvangst van de dossiers
is 4 maart 2019.

Het ingediende dossier omvat verplicht:
• Een algemene beschrijving van het artistiek
concept;
• Een gedetailleerde programmatie met de data
en uren van de activiteiten;
• Een gedetailleerde voorstelling van de
verantwoordelijke operator(en) die zijn/
hun artistieke en operationele competenties
aantoont;
• De rechtsvorm en de recentste rekeningen en
balansen van de operator(en);
• De
officiële
contactgegevens van
de
operator(en) en van een beschikbare
contactpersoon (naam, e-mail, gsm-nummer);
• De namen en cv’s van de teams (personen
belast met de artistieke programmatie, de
coördinatie van de productie, het onthaal ter
plaatse …);
• ingeval
van
samenwerking
tussen
meerdere operatoren: de functies en
verantwoordelijkheden van elke partij;
• een gedetailleerd budget, opgesplitst in
uitgaven en ontvangsten.
De projectverantwoordelijke mag documenten
met bijkomende informatie over het project bij het
dossier voegen.
7. Selectiemodaliteiten
Te laat ingediende en/of onvolledige kandidaturen
worden niet in aanmerking genomen.
De indiener zal per e-mail op de hoogte worden
gebracht van laattijdige indiening of onvolledigheid.
De kandidatuur moet ondertekend worden door de
persoon/personen die bevoegd of gemachtigd is/
zijn om de operator(en) aan te werven.
Een jury bestaande uit twee vertegenwoordigers
van het Schepenambt van Cultuur van de Stad
Brussel, één vertegenwoordiger van de vzw
Brufeest, één vertegenwoordiger van de vzw
Brussels Major Events en twee deskundigen uit de
culturele wereld, zal het project kiezen op basis van
de hieronder beschreven criteria.

De projecten worden geselecteerd op basis van de
volgende criteria:
• de originaliteit van het concept in vergelijking
met het bestaande cultuuraanbod in Brussel;
(30 punten)
• de culturele, artistieke, technische en
operationele kwaliteit van het voorgestelde
project; (30 punten)
• het respect voor en de valorisatie van de locatie;
(20 punten)
• de
professionele
referenties
van
de
projectdrager en de betrokken partijen; (10
punten)
• de afstemming van het project op de
geïnvesteerde middelen en de planning. (10
punten)
De jury behoudt zich het recht aanpassingen aan het
geselecteerde project te vragen of het project tot
sommige van zijn elementen die als het relevantst
worden beschouwd te reduceren.
De jury is niet verplicht om haar keuze te motiveren
en behoudt zich het recht voor om geen project te
selecteren.
De locatie wordt ter beschikking gesteld van de
gekozen projectdrager na ondertekening van een
overeenkomst die beantwoordt aan de in deze
oproep beschreven voorwaarden.
8. Informatievergadering
Op 12 februari 2019 om 14u30 wordt op de site een
informatievergadering georganiseerd.
Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om
hun aanwezigheid te bevestigen met een e-mail
naar fabien.resimont@brucity.be
9. Agenda
•
•
•
•
•

Informatievergadering op de site : 12/02/2019
Aflevering van de projecten : 4/03/2019
Aankondiging van de resultaten : 11/03/2019
Levering van de bewerkbare informatie (teksten
en foto’s) voor de communicatie : 08/04/2019
Exploitatie : 12 vrijdagen tussen de 31/05 en de
11/08/2019

