
Maak jij de openingsvoorstelling 
voor Spots op West 2023? 
OPENDOEK zoekt makers/artiesten voor de openingsvoorstelling van de  
komende editie van Spots op West. Ben jij de maker die wij zoeken?   

Van 6 tot 9 juli 2023 wordt het West-Vlaamse Heuvelland weer een hotspot voor theaterliefhebbers!  
Tijdens Spots op West zet OPENDOEK theatertalent uit gans Vlaanderen in de schijnwerpers op  
ongewone plekken: van de kerk of een aardappelloods tot een verlaten café.  Naar traditie geven 
we op donderdagavond 6 juli het startschot voor dit locatietheaterfestival met een openingsvoor- 
stelling.  

Aandachtspunten

• Je voorstelling is een nieuwe creatie, geen herneming van een voorstelling. De voorstelling gaat 
in première op Spots op West.  

• Als organisatie die het theater in de vrije tijd ondersteunt, zijn we op zoek naar een voorstelling 
door/met liefhebbers. 

• Spots op West is een locatietheaterfestival.  
• Je laat je voor je voorstelling inspireren door een speellocatie in Westouter. Tijdens de 

pitch bespreken we graag samen met jou mogelijke locaties.  
• Je speelt niet in een volledig technisch uitgeruste theaterzaal maar op locatie (in onder-

ling overleg te bepalen), dit houdt dus ook beperkingen in op het vlak van techniek.  
• Deze speelkans is er voor makers of artiesten uit alle mogelijke (theater)disciplines.  

We voorzien een vergoeding voor deze creatie die we in onderling overleg vastleggen. 

Interesse?

Schrijf je idee of concept uit op een A4 een stuur het ten laatste op woensdag 2 november 2022 naar 
spotsopwest@opendoek.be.

Neem hierin de volgende zaken op:  
• Naam, contactgegevens en korte voorstelling van de maker/artiest/groep. 
• Welke  (theater)stijl heb je voor ogen? Wil je werken met een bestaande tekst? Welke thema’s wil 

je aansnijden? Wat zou de ideale locatie zijn voor je concept? ... 
• Met welke liefhebbers zou je samenwerken en hoe.  

Na een eerste selectie nodigen we enkele kandidaten uit voor een pitch op dinsdagavond 22  
november 2022 in Westouter. Ten laatste half november brengen we je hiervan op de hoogte. Noteer 
dit moment alvast in je agenda. 
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