REGLEMENT IDEEËN PRIJSVRAAG ‘TINY LIVING'

ONDERWERP
Bedenk een vernieuwend idee, product of dienst dat compact, duurzaam wonen en samenleven
dichterbij brengt. Hierbij kan het gaan om producten op het gebied van innovatieve materialen,
energie- en installatietechniek, bestrating, straatmeubilair e.d., maar ook om diensten als collectieve
energie-inkoop, voedselabonnementen o.i.d.: slimme producten die passen in een duurzame
leefwereld.
Het ontwikkelen van een idee kan alleen, samen met andere studenten en samen met bedrijven.
ACHTERGROND
‘Tiny Living’ is een breed thema, geïnspireerd op ‘tiny house movement’, een uit de Verenigde staten
overgewaaide beweging die eenvoudig wonen in kleine woningen promoot. Ook in Nederland wordt
volop geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvorm die eigen woningbezit voor meer mensen
toegankelijk maakt, maar bovendien past in een tijd waarin we steeds bewuster worden van de impact
van onze menselijk handelen op het milieu en de wereld om ons heen.
In Twente willen de gemeenten Hengelo en Enschede en enkele woningbouwcorporaties graag verder
met het onderwerp. Onderzocht wordt of in een herstructureringsgebied in Enschede ruimte gemaakt
kan worden voor de realisatie van tiny houses als experimentele woonvorm in 2017 en 2018. Ook zijn
er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het realiseren van ‘tiny houses’. Opleidingsinstituut
‘Bouwmensen Twente’ heeft de handschoen opgepakt en bouwde in het najaar naar eigen ontwerp
een tiny house: de ‘Tiny Tukker’. Hun wens is dat er op korte termijn een locatie in Twente aangewezen
wordt waar ‘tiny’ gebouwd en gewoond kan worden.
Gekozen is om het thema van ‘tiny houses’ te verbreden naar ‘tiny living’. Door deze verbreding
ontstaan raakvlakken met meerdere opleidingen en wordt een directe koppeling gelegd met de
onderzoeksagenda ‘Living technology’ – Saxion Hogescholen.

DOELGROEP
Studeer jij in 2017-2018 aan een hogeschool, of Universiteit of kunstacademie (laatste of voorlaatste
opleidingsjaar) of ben je net afgestudeerd? Heb jij interesse om je kennis te verdiepen en je te meten
aan andere talentvolle studenten? Dan hoor jij tot de doelgroep!
PRIJS
In de eerste plaats zal de winnaar beloond worden met de titel ‘Geslaagd-talent 2017/2018’, een mooie
opsteker voor een C.V. van iedere jonge professional. Daarnaast ontvangt de inzender een geldbedrag
van €1000,-.
TINY HOUSE MEETUP
De prijsuitreiking van plaats op vrijdag 26 januari. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst worden een
groot aantal bedrijven uitgenodigd die actief zijn op het gebied van Tiny houses. Daarnaast worden in
samenwerking met stichting Tiny housing Twente geïnteresseerden uitgenodigd, die in een eerder
stadium hebben aangegeven daadwerkelijk tiny te willen wonen! Het zou dus zomaar kunnen dat jouw
idee daadwerkelijk wordt uitgevoegd of wordt opgepakt door aanwezige bedrijven!
De Tiny house meetup vindt plaats van 16.00 – 18.00 op nog nader te bepalen locatie. Informatie
hierover volgt!
FACILITEITEN
Tijdens de prijsvraag kan op verzoek gebruik gemaakt worden van diverse faciliteiten van de
deelnemende onderwijsinstellingen (o.a. Fablab, Medialab ACT, IPO labs, Create labs, AKI labs). Mocht
je hier gebruik van willen maken, meldt dit dat bij de organisatie en het wordt voor je geregeld.
IN TE LEVEREN STUKKEN
• Visiedocument: 2 pagina’s A3 (liggend formaat) aangebracht op stevige achtergrond (A1
formaat, staand). Het paneel dient voorzien te zijn van een tweetal perforaties ca. 2 cm uit de
bovenhoek van het paneel. Deze perforaties worden gebruik op de panelen op te hangen
tijdens de expositie en jurering. De visiedocumenten dienen een goed beeld te geven van het
idee, inclusief een beknopte tekstuele beschrijving. De beoordeling van de inzendingen
gebeurt aan de hand van deze visiedocumenten.
• Digitale afbeeldingen van de visiedocumenten (JPG, 300dpi, maximaal 5 MB per afbeelding)
• Samenvatting: korte beschrijving van het idee, max. 500 woorden (in .doc format)
Afleveradres A1 paneel: Saxion Hogescholen, locatie ‘Epy Drost’, Van Galenstraat 19, Enschede
(afleveren aan balie)
Afleveradres digitale bestanden: info@architectuurcentrumtwente.nl
Inleverdatum: Maandag 22-01-2018 (voor 16.00uur)
EXPOSITIE EN PUBLICATIE
Alle ingediende ontwerpen zullen worden getoond op de website van het Architectuurcentrum Twente
en zullen worden tentoongesteld op een expositie (locatie: nader te bepalen).

JURY
De jury bestaat uit:
- Daan Bakker – Architect, DAF-architecten
- Marjolein in het Klein – Tiny house Nederland pioneer
- Christian Struck – Lector sustainable building technology Saxion University of Applied Sciences
- Annemarie Beersink: Docent/onderzoeker Duurzame gebouwen at Saxion University of Applied
Sciences
BEKENDMAKING WINNAAR
De door de jury geselecteerde winnaar zal worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst
bij de expositie op vrijdag 26 januari 2018.
AGENDA
• Bekendmaking prijsvraag:
• Uiterste inschrijfdatum deelname
• Inleverdatum:
• Expositie inzendingen
• Jurering:
• Tiny house meetup:
(+ bekendmaking Winnaar!)

Vrijdag 24-11-2017
Vrijdag 19-1-2018
Maandag 22-01-2018 (voor 16.00uur)
Van donderdag 25-01-2018 tot woensdag 7-2-2018
Vrijdag 26-01-2017
Vrijdag 26-01-2017 (om 16.00)

BETROKKEN ORGANISATIES
Organiserende instellingen:
• Saxion Living Arts
• Stichting Pioneering
• Architectuurcentrum Twente
De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door:
• Gemeente Enschede
• Stimuleringsfonds Rabobank Enschede - Haaksbergen
• Gravin van Bylandt
• Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
• Stichting Janivo
• Willem Wilminkstichting

