
(English version of this call can be found on page 2) 

Radboud Universiteit zoekt filmmakers voor archieffilm voor 100-jarig bestaan 

Filmmakers gezocht! De Radboud Universiteit bestaat in 2023 honderd jaar. Samen met 
InScience – InternaBonal Science Film FesBval, nodigen we makers uit om zich als arBst-in-
residence te laten inspireren door het erfgoed, de verhalen en de mensen van de Radboud 
Universiteit en daarmee aan de slag te gaan.  

In de week van 17 oktober, de dag waarop de universiteit in 1923 werd gesBcht, vindt Radboud 
Art & Science plaats, een fesBval waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. In het kader van 
dit fesBval nodigen we filmmakers uit nieuw werk te maken op basis van historisch 
beeldmateriaal over de geschiedenis van de universiteit. Recent is er een nieuwe, complete 
inventarisaBe gemaakt van al het archiefmateriaal uit verschillende bronnen en deze zullen 
beschikbaar gesteld worden voor de arBst-in-residence.  

Voor deze residenBe worden twee of drie filmmakers gezocht die een (korte) film maken die 
gepresenteerd wordt Bjdens het Art & Science FesBval. Een gesprek met de makers maakt deel 
uit van het fesBvalprogramma. De selecBe van de makers gebeurt aan de hand van een pitch-
sessie Bjdens de achtste ediBe van InScience in maart 2023. Bij een groot aantal aanmeldingen 
kan er een voorselecBe worden gemaakt. De residenBe loopt van 1 april tot 31 oktober 2023, 
met als hoogtepunt Radboud Art & Science.  

Voor wie 
Iedereen kan meedingen. We nodigen nadrukkelijke beginnende filmmakers uit de regio uit en/
of filmmakers met een relaBe tot de Radboud Universiteit. Per maker is een bedrag beschikbaar 
van €5000 ex BTW. 

Hoe 
/ Mocht je interesse hebben en meer willen weten over wat voor soort materiaal er in het 

archief te vinden is en hoe dat archief eruitziet? Op 16 februari 2023 van 14.30-16.00 uur is 
er mogelijkheid tot kennismaking met het archief. Aanmelden hiervoor kan tot 13 februari. 

/ Aanmelden voor een pitch doe je voor 3 maart 2023 met een beknopt voorstel op een A4. 
Dit voorstel bevat naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een synopsis/concept van 
max. 300 woorden en een kort CV. 

/ De makers die uitgenodigd worden, presenteren een pitch van max 7 minuten op 17 maart 
2023 Bjdens InScience. Hierin ga je in op het concept, de aanpak/werkwijze en het beoogde 
resultaat. Geef daarbij ook een sfeerimpressie.  

Contact 
Aanmelding voor de kennismaking en indienen van een voorstel kan via artandscience@ru.nl 
Voor nadere informaBe kun je contact opnemen met Johan Oosterman, programmadirecteur 
Radboud Erfgoed: johan.oosterman@ru.nl 



Radboud University is looking for filmmakers for archive film for its 100th anniversary 

Filmmakers wanted! The Radboud University will celebrate its 100th anniversary in 2023. 
Together with InScience – InternaBonal Science Film FesBval, we invite makers as arBsts-in-
residence to be inspired by the heritage, stories and people of Radboud University and to go to 
work with it. 

In the week of October 17, the day the university was founded in 1923, Radboud Art & Science 
will take place, a fesBval where art and science meet. As part of this fesBval, we invite filmmakers 
to create new work based on historical images about the history of the university. A new, 
complete inventory has recently been made of all the archive material from various sources and 
these will be made available to the arBst-in-residence. 

Two or three filmmakers are being sought for this residency to make a (short) film that will be 
presented during the Art & Science FesBval. A conversaBon with the makers is part of the fesBval 
program. The makers are selected on the basis of a pitch session during the eighth ediBon of 
InScience in March 2023. A pre-selecBon can be made if there are a large number of 
applicaBons. The residency runs from April 1 to October 31 2023, culminaBng in Radboud Art & 
Science. 

For whom 
Everyone can parBcipate and we emphaBcally invite novice filmmakers from the region and/or 
filmmakers with a relaBonship to Radboud University. An amount of €5000 ex VAT is available per 
maker. 

How 
/ If you are interested and want to know more about what kind of material can be found in the 

archive, and what that archive looks like? On February 16, 2023 from 2:30 pm to 4:00 pm 
there is an opportunity to get acquainted with the archive. You can register for this unBl 
February 13. 

/ You can register for a pitch before March 3, 2023 with a concise proposal on an A4. This 
proposal contains name, address, telephone number and e-mail address, a synopsis/concept 
of max. 300 words and a short CV. 

/ The makers who are invited will present a pitch of max 7 minutes on March 17, 2023 during 
InScience. In this you discuss the concept, the approach/method and the intended result. 
Please include an impression of the atmosphere as well. 

Contact 
RegistraBon for the introducBon and submission of a proposal via artandscience@ru.nl 
For further informaBon, please contact Johan Oosterman, program director Radboud Heritage: 
johan.oosterman@ru.nl


