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STICHTING BEPAALDE DINGEN ORGANISEERT DE
PRONK REGATTA, DIE ZAL PLAATS VINDEN IN DE ZOMER
VAN 2012

OPROEP AAN EEN IEDER DIE GRAAG DE GRENZEN VAN KUNST, TECHNIEK
EN AMBACHT OVERSCHRIJDT
Pronk Regatta
Op de dag van de Pronk Regatta zullen een tiental vaartuigen het zuidelijke deel van het Apeldoornskanaal op de Veluwe in Gelderland bevaren. Het af te leggen traject is twintig kilometer
lang en kent een twintigtal obstakels in de vorm van vaste bruggen. De doorgangen van deze
bruggen zijn relatief klein ten opzichte van de breedte van het kanaal en het weidse van het landschap. De opgave voor de ontwerpers zal zijn om vaartuigen te ontwerpen die imponeren door
hun uiterlijk maar die toch op een of andere manier die nauwe doorgangen kunnen “nemen”.
Het streven van de organisatie is om een breed publiek te verbazen met techniek en schoonheid.
Deze verbazing zal opgewekt dienen te worden door het creatieve, vindingrijke ontwerp voor elk
vaartuig dat meevaart met de regatta.

Gevraagd:
Ontwerpers die een vaartuig willen ontwerpen dat voldoet aan onderstaande criteria:
Het vaartuig heeft in de “pronkstand” een imponerend uiterlijk ten opzichte van de brugdoorgangen (kleinste brugdoorgang: 90 cm hoog en 300 cm breed).
Het vaartuig is op een bepaalde manier zo ontworpen dat het in staat is om de obstakels (de
vaste bruggen) in de regatta te ‘nemen’ door te krimpen, in delen uiteen te vallen, leeg te lopen,
zich op te vouwen, enz.
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Het vaartuig vaart op schone energie zoals spierkracht, windenergie, zonne-energie, enz.
Het vaartuig kan in één dag het traject van twintig kilometer van Dieren naar Apeldoorn aﬂeggen.
Kandidatenlijst
Geïnteresseerden kunnen zich op de kandidatenlijst laten plaatsen door hun gegevens (naam,
adres en cv) door te geven aan de stichting Bepaalde Dingen.
De organisatie zal aan twintig kandidaten vragen om daadwerkelijk een schetsontwerp te maken.
Per schetsontwerp is een bedrag van 500 euro beschikbaar.
Het doel is om uit de twintig schetsontwerpen er tien te kiezen die daadwerkelijk uitgevoerd gaan
worden. Voor deze tien ontwerpen is per vaartuig een budget van 10.000 euro uitgetrokken.
Uitvoering en deelname aan de regatta
Van de tien geselecteerde ontwerpers wordt verwacht dat zij de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de uitvoering van hun ontwerp en voor de deelname aan de Pronk Regatta. De
organisatie zal hen terzijde staan met het contacten leggen naar sponserende bedrijven, technische assistentie bij de bouw en het zoeken naar geschikte bouwlocaties. Mogelijk zullen ook
stageprojecten van lbo en mbo scholen hierin participeren.
Wedstrijd
De regatta kent een wedstrijdelement. Er is een deskundige jury, samengesteld uit prominente
ontwerpers, kunstcritici en natuurwetenschappers, die op de dag van de regatta, punten toekennen aan het pronkaspect, aan het technische vernuft, aan ambachtelijke bouwtechniek en aan
de beheersing van het vaartuig. Kunst, techniek, vakmanschap en behendigheid. Deze vier-eenheid vormt de uitdaging en bepaalt de totaalscore. De winnaar krijgt, naast de eer en de nodige
publiciteit, een substantiële geldprijs mee naar huis.
Expositie
Er wordt in Apeldoorn een tentoonstelling ingericht waarin alle aspecten, met name het huwelijk
tussen kunst en techniek, van de Pronk Regatta worden uitgewerkt. Deze expositie zal gedurende de hele zomer van de Regatta te zien zijn.
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