
BIZIM SUNDUKLARIMIZ
Büyük bir penceresi, masa ve sandalyeleri  
ve bir mutfağı bulunan bir oda. Teknik altyapı 
kapsamında ise projeksiyon cihazı, ses  
sistemi, yazıcı, 3D yazıcı, wireless ve çeşitli  
kullanım materyalleri mevcuttur. TakeOver  
çalışmana sosyal medya üzerinden eşlik 
edeceğiz.

KURALLARIMIZ
 →  Korona önlem konseptimiz kapsamında 
belirlenmiş olan hijyen ve mesafe kur
alları geçerlidir. TakeOver öncesinde  
kuralları size ulaştıracağız.

TARIHLER
Nisan — Haziran 2021 
Her hafta bir grup/kişi

 → Nisan 19.04. — 25.04. 2021
 → Mayıs 24.05. — 30.05. 2021
 → Haziran 21.06. — 27.06.2021

BAŞVURU ŞEKLI
Bizlere projen veya planın ile ilgili küçük bir 
taslak (max. 1500 karakter) göndermen  
yeterli. Mekânı ne zaman ve ne için kullanmak 
istediğini, bunun için sana hangi aletlerin  
ve materyallerin gerektiğini de eklemeni rica 
ediyoruz. Başvurunu alternatif olarak video 
yoluyla da yapabilir ve WhatsApp ile bize  
ulaştırabilirsin.

Son başvuru tarihi: 07. 04. 2021

İLAN:  
WERKSTADT TAKEOVER
NRW’de yaşayan bir sanatçı, tasarımcı, müzisyen  
veya yazar mısın ve sadece sana özel küçük bir 
stüdyoya mı ihtiyacın var? Çalışmalarını bu bölge
de sürdürüyorsun ve rahatça planlamalarını ya
pabileceğin bir yere mi gerek duyuyorsun? Projeni 
oluşturmak, fikirler geliştirmek ve üzerinde çalışmak 
için bir alana ihtiyaç duyan öğrenci misin? Katern
berg, Schonnebeck, Stoppenberg’te yaşamını  
sürdürüyorsun ve ilçe projelerin için bir mekân mı 
gerekiyor?

Bu çalışmalarını rahatça gerçekleştirebileceğin bir 
mekân sunuyoruz sana. Bu sayede özenle çalışabilir,  
çizimlerini yapabilir, notlarını alabilir, programlay
abilir, fotoğraf çekebilir, besteleyebilir, boyayabilir,  
planlayabilir ve düşünebilirsin. WerkStadt, EssenKa
ternberg’te bulunan bir proje mekanı. Ayrıca bu şehir 
için bir sahne özelliğini taşıyor. Konuşmalar, sergiler, 
çocuklara özel programlar ve konserlerin de dahil 
olduğu olağan programlarımıza ara vermek zorunda  
kaldığımız bu zaman zarfında, senin, fikirlerin ve  
TakeOver çalışman için kapılarımızı açıyoruz. Fikirleri 
olan ve bu doğrultuda bir yere ihtiyaç duyan herkes 
için WerkStadt kolektif bir arşiv ve rezonans mekanı 
niteliğinde.

BAŞVURU İÇIN  
İLETIŞIM BILGILERI:
Eposta: werkstadt@pactzollverein.de 
WhatsApp (video): +49 (0)171 976 6389

Seni ve fikirlerini heyecanla bekliyoruz!
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Ein Projekt im Rahmen des Bündnisses inter nationaler Produktions 
häuser, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung  
für Kultur und Medien. A project within the framework of the Alliance  
of International Production Houses supported by the Federal  
Government Commissioner for Culture and the Media. 

 


