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NL 
OPEN CALL 
 
Back to Base is hét open podium voor makers uit het circusveld en voor andere 
podiumkunstenaars met affiniteit voor het circus. TENT huis voor hedendaags circus in 
Amsterdam roept makers die hun praktijk in Nederland hebben op, om zich aan te melden 
met een kort werk, een act of een fragment van maximum 10 minuten.  
 
 

 
 
Back to Base #11 • 9 okt 2021 
LOCATIE: Amsterdam 
 
DEADLINE Open Call: 8 sept, 24:00 
SELECTIE: uiterlijk 15 sept 
AANMELDEN via google.form: 
https://bit.ly/OpenCallB2B11   

Op 9 oktober presenteren we de elfde editie van Back to 
Base. Tijdens dit open podium krijg je de kans je werk te 
presenteren of nieuw materiaal uit te proberen voor 
een geïnteresseerd publiek. Na afloop krijg je feedback 
van publiek en professionals. We beperken de 
benodigdheden op het podium tot een minimum, de 
focus ligt op artistieke kwaliteit en inhoud: Back to Base. 
 
TENT huis voor hedendaags circus is een productiehuis. 
Wij vormen een hechte community met onze makers en 
zetten ons in voor een bloeiend circusklimaat. We 
stimuleren en steunen circustalent in Nederland in 
verschillende stadia van hun ontwikkeling.  
 

 
 
Het formulier kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingevuld. Bij selectie 
worden de aangeleverde teksten en beeldmateriaal in overleg gebruikt als basis voor de 
promotie van Back to Base #11. 
 
Meer info via https://www.tent.eu/onze-tent/open-call 
 
 
  



 
 
 
 
EN 
 
OPEN CALL 
 
Back to Base is the open stage for makers from the circus field and for other performing 
artists with an affinity for circus. TENT house for contemporary circus in Amsterdam invites 
makers with a practice in The Netherlands to apply with a short work, an act or a fragment 
of maximum 10 minutes. 
 
 

 
 
Back to Base #11 • 9 Oct 2021 
LOCATION: Amsterdam 
 
DEADLINE Open Call: 8 Sept, 24:00 
SELECTION: 15 Sept (latest) 
APPLY via google.form: 
https://bit.ly/OpenCallB2B11   

On 9 October we present the eleventh edition of Back to 
Base. During this open stage you get the chance to 
present your work or try out new material for an 
interested audience. Afterwards you will get feedback 
from audience and professionals. We keep the 
necessities of the stage to a minimum; the focus is on 
artistic quality and content: Back to Base. 
 
TENT house for contemporary circus is a production 
house. We form a close community with our makers and 
are committed to a flourishing circus climate. We 
stimulate and support circus talent in the Netherlands in 
different stages of their development.  
 

 
 
The form can be completed in Dutch or English. In case of selection the submitted texts and 
images will be used - by mutual agreement - as basis for the promotion of Back to Base #11. 
 
More info via https://www.tent.eu/onze-tent/open-call 
 


