
 
 
Open call curatorial residencies in Passa Porta 
 
In residentie in het hart van Brussel, voor een ervaring in literaire creatie 
en curatie! 

 
Internationaal literatuurhuis Passa Porta gaat in 2021 van start met 
schrijversresidenties met literair curatorschap. Als schrijver in residentie krijg je 
de kans je in alle rust toe te leggen op je werk; als literair curator experimenteer 
je met literair programmamaken in het hartje van Brussel. Auteurs 
geïnteresseerd in het uitbreiden van hun literaire praktijk door middel van 
programmamaken kunnen nu hun aanvraag indienen. 
 
Schrijver-curator in residentie 
Sluimert je schrijfproject al weken, zo niet maanden stilletjes in je hoofd, maar mis je 
dat tikkeltje inspiratie om het deftig uit te werken? Of heb je alles al op een rijtje en 
ontbeer je enkel de rust en tijd om het effectief op papier te zetten? Dan brengt Passa 
Porta redding! Als schrijver-curator in residentie bij het internationaal literatuurhuis 
verblijf je voor minstens vier en maximaal acht weken gratis in een comfortabel en 
rustig appartement in het bruisende hart van Brussel, waar je je volledig kan toeleggen 
op je werk. 
Bovendien geeft de residentie je de kans om te experimenteren met literair 
curatorschap. Samen met het team van Passa Porta denk je na over manieren om 
literatuur op een podium te brengen en ontwikkel je een publieksprogramma rond het 
onderwerp van je project. Ook kan je auteurs uitnodigen om bij te dragen aan het 
online Magazine van Passa Porta. Je helpt zo het literaire weefsel in Brussel en in 
België te versterken, terwijl je in één beweging je eigen professioneel netwerk 
uitbouwt. 
 
Voorwaarden en profiel 
De residentie staat open voor auteurs van alle genres. Passa Porta zoekt evenwel 
auteurs die méér zijn dan enkel schrijver. Werk je als auteur met andere media? Heb 
je ervaring met of interesse in literair programmamaken, of heb je expertise die buiten 
het klassieke literaire plaatje valt? Dan kom je in aanmerking voor onze curatoriale 
residentie. 
 
Aanbod van Passa Porta 
Als resident bij het internationaal literatuurhuis geniet je van: 
- een gratis, volledig uitgerust appartement in het centrum van Brussel voor minstens 
4 en maximum 8 weken 
- een vergoeding van je leefkosten van €300 per week 



- een aanvullende, gepaste vergoeding voor het creatieve werk dat je levert voor 
Passa Porta 
- toegang tot professionele literaire contacten en een actieve deelname aan het 
Belgische cultuurleven 
 
Aanvraag en selectie 
Stuur vóór 15 september je kandidatuur op naar residences@passaporta.be. Je 
kandidatuur is geschreven in het Engels en bestaat uit: 
- een motivatiebrief (max. één A4) 
- een cv (max. één A4) 
- een omschrijving van het literaire project waaraan je zal werken tijdens je residentie, 
de onderwerpen die je bezighouden en de programma’s die je hierrond zou willen 
organiseren (max. drie A4’s) 
- een tekstfragment dat je schrijven kenmerkt, in de taal waarin je schrijft (aangeleverd 
in een format naar keuze, het equivalent van drie A4’s) 
 
Naast het ingestuurde tekstfragment, toon je als kandidaat-resident de kwaliteit van 
je werk aan aan de hand van publicaties en eventuele vertalingen van je werk bij een 
professionele uitgeverij, in kwalitatieve tijdschriften (online of op papier) of door het 
winnen van prijzen, wedstrijden, beurzen, enz. 
 
Het programmatieteam van Passa Porta en externe juryleden kiezen de residenten. 
Bij de selectie houdt de jury rekening met de kwaliteit van het werk en de mate waarin 
het project kan worden ingepast in de artistieke werking van Passa Porta. In 2021 
werkt Passa Porta rond thema’s als meertaligheid, het lichaam en zijn verschillende 
vormen en grenzen, de mens in beweging, de natuur en haar sublimiteit. 
Passa Porta mikt op een zo divers mogelijke selectie van residenten. De beoogde 
diversiteit wordt weerspiegeld in de jury. Passa Porta zorgt voor lezers in alle talen 
van de ingezonden tekstfragmenten, om het werk van alle kandidaten kwalitatief te 
kunnen beoordelen. 


