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Wat is 
FUTURES? (1)

De stichting FUTURES heeft als doel om 
kunst in de samenleving te stimuleren. In het 
bijzonder de zichtbaarheid en verspreiding van 
kunst, met aandacht voor ondersteuning van 
de ontwikkeling van de professionele praktijk 
van kunstenaars en alles wat daarmee verband 
houdt of bevorderlijk kan zijn.



Het plan voor FUTURES werd vijf jaar geleden ontwikkeld 
door het Amsterdamse bureau Vandejong, toenmalig mede-
eigenaar van Unseen, de beurs en festival voor hedendaagse
fotografie. De reacties die wij kregen van fotografen toen we 
de beurs begonnen waren overweldigend positief. Maar dat 
legde ook bloot dat de behoefte aan ondersteuning bij het 
genereren van inkomsten hoog was. Uit vele gesprekken 
met fotografen in binnen- en buitenland bleek een enorme 
behoefte aan kennis, netwerk en mogelijkheden voor 
ontwikkeling van hun professionele carrière. De meer 
bekende en succesvolle fotografen konden vaak nog wel 
enigszins rondkomen, maar het overgrote deel kon dat niet.

Daarom besloten we met Unseen hedendaagse fotografen 
ondersteuning te bieden in elke fase van hun professionele 
ontwikkeling. Naast de beurs en het festival, werd er ook 
al samengewerkt met kunstacademies om talentvolle 
studenten en pas-afgestudeerden een platform te bieden. 
FUTURES werd ontwikkeld om extra mogelijkheden en 
daarmee steun te creëren voor fotografen die al enige jaren 
actief zijn. De voornaamste financiering werd uiteindelijk 
gevonden in het platformprogramma van Creative Europe.

De eerste drie jaar van haar bestaan vond het jaarlijkse 
evenement van FUTURES plaats tijdens Unseen en was 
het een officieel programma-onderdeel. Nadat Unseen in 
2020 een nieuwe eigenaar kreeg werd het FUTURES project 
voortgezet. FUTURES is formeel nog steeds een project van 
Vandejong BV. Het project ontwikkelde dusdanig positief dat 
werd besloten om de activiteiten uit te breiden en daarvoor 
een non-profit stichting op te richten.

Ontstaansgeschiedenis:    
Europees Platform voor        
Fotografie (1.2)

Wij geloven dat kunst en specifiek de verbeeldingskracht 
van hedendaagse fotografen bijdraagt aan een sterke, 
gezonde en leefbare maatschappij. Hun werk inspireert, 
prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft nieuwe perspectieven. 
Daarom willen wij graag de rol versterken van hedendaagse 
fotografen en hun werk in de maatschappij. 

Dat doen we door de zichtbaarheid van fotografen te 
vergroten, hun internationale netwerk te versterken, 
hun professionele vaa digheden te vergroten, betere 
werkomstandigheden te be orderen en een collaboratieve 
en inclusieve werkomgeving te stimuleren. Door bruggen 
te bouwen tussen kunst en andere sectoren verkennen we 
allerlei mogelijkheden voor hedendaagse fotografen om hun 
markt te vergroten. 

Al onze activiteiten zijn gericht op de lange termijn. Want we 
willen er zeker van zijn dat onze aanpak effect heeft. Ons doel 
is om de vaardigheden van fotografen en cultuurproducenten 
zodanig te versterken dat zij zelfstandig de groei van hun 
professionele ontwikkeling kunnen versnellen. En we zetten 
ons in om de werkomstandigheden van fotografen  
te verbeteren. Dit doen we onder meer door met onze leden 
afspraken te maken over eerlijke betaling, vergoeding voor 
research, gendergelijkheid en inclusiviteit.



Het huidige contract met de Europese Commissie loopt tot 
30 november 2024. Vervolgfinanciering zal rechtstreeks via 
de stichting verlopen.

FUTURES bestaat momenteel uit 18 leden: dit zijn Europese 
culturele instellingen, waar fotografie centraal staat. 
Onze leden hebben een tentoonstellingsprogramma’s 
samengesteld door hun curatoren, educatieve activiteiten, 
produceren publicaties en organiseren festivals. De kern van 
ons plan is dat de leden talenten toevoegen aan het platform 
FUTURES. Daar kunnen zij een aantal jaar deelnemen aan 
de netwerkactiviteiten, het educatieve programma en de 
open calls voor de tentoonstellingen die we organiseren. 
Daarnaast promoot FUTURES de fotografen via haar eigen 
communicatiekanalen en de kanalen van de aangesloten 
instellingen.

Door een schat aan middelen en curatoriële expertise  
samen te brengen, krijgt elke geselecteerde fotograaf 
toegang tot een ongekend netwerk van professionals, 
markten en publiek. En in het eerste jaar van deelname  
aan FUTURES ontmoeten alle fotografen elkaar en 
de curatoren van de culturele instellingen tijdens ons 
jaarevenement dat elk jaar wordt georganiseerd door 
steeds een ander aangesloten instelling. Er zijn dus veel 
elementen in ons programma die onmiddellijk resulteren 
in het bekender worden van fotografen en hun werk buiten 
hun eigen land en in de toename van hun deelname aan 
evenementen, activiteiten en publieksbetrokkenheid.  



Het programma kent een jaarlijks thema, een publicatie en 
een tentoonstelling, dat door de curatoren wordt ontwikkeld 
en gerealiseerd. Zo creëren zij een gemeenschappelijk 
discours en delen zij kennis en ervaringen. Dit resulteert in 
een meer gelijkwaardige omgeving voor zowel curatoren als 
fotografen. In samenwerking met al onze leden ontwikkelen 
we ook ethische, bestuurs- en gedragscodes, die onder 
meer betrekking hebben op gendergelijkheid, vrijheid van 
meningsuiting en fair pay van kunstenaars. Deze codes 
zullen verplicht zijn voor alle organisaties die lid of partner 
van FUTURES willen worden. Zo bevorderen we een eerlijke, 
inclusieve en diverse omgeving voor opkomende fotografen.

De eerste fase van het project sloten we succesvol af, met 
als resultaat dat de EC besloot de financiering van FUTURES 
te verlengen met drie jaar en eventueel een vervolg met 
nog eens vier jaar. Bovendien besloot de EC dat FUTURES 
het enige platform voor fotografie is, dat zij financieel 
ondersteunen, Daarmee is de ontwikkeling van FUTURES  
in een stroomversnelling gekomen.

In de afgelopen vijf jaar hebben we het platform en het merk 
opgebouwd en een aanzienlijke bekendheid in de markt 
gecreëerd. We ontwikkelden en verbeterden ons programma 
voor fotografen en we bouwden een sterke methodologie op 
in de samenwerking met onze leden. Dit alles resulteerde in 
een platform met meer dan 350 hedendaagse fotografen, 
met 18 zeer betrokken leden en een lijst van organisaties die 
met FUTURES willen samenwerken. Het merk FUTURES is 
daarmee uitgegroeid tot een kwaliteitslabel. Geselecteerd 
worden voor FUTURES is een bewijs van de kwaliteit van  
de artiesten en vergroot ook hun commerciële kansen.

Volgende stap in de
ontwikkeling van FUTURES (1.3)

De groei en het succes van het platform zorgde voor een 
groeiende interesse van andere organisaties binnen en 
buiten de culturele sector om samenwerking met FUTURES 
te zoeken. Ook individuele fotografen, zowel deelnemers aan 
het platform als daarbuiten, benaderen FUTURES steeds 
vaker met de vraag om ondersteuning. Om hier aan te 
kunnen voldoen besloten we een onafhankelijke non-profit 
stichting op te richten.

We zijn klaar om onze activiteiten uit te breiden en onze 
impact op de carrières van fotografen te vergroten. Prioriteit 
voor de stichting is het opzetten van de FUTURES Hub; een 
kantoor, ontmoetingsplek, residency, atelier en expo op één 
plek. De HUB wordt een levendige plek waar een aantal keer 
per jaar een fotograaf voor langere tijd zal werken en zijn of 
haar werk presenteren. Maar we presenteren ook veel korter 
lopende projecten, waarin fotografen nieuw werk tonen, de 
ruimte krijgen om te experimenteren en waarin de resultaten 
van bijzondere nieuwe samenwerkingsvormen tussen 
fotograaf en organisaties aan het publiek zullen worden 
getoond. We nemen de FUTURES Hub in het voorjaar in 
Amsterdam in gebruik.



Een tweede prioriteit is om tot nu ondervertegenwoordigde 
landen in het programma op te nemen. Met name het 
opzetten van een programma specifiek voor Nederlandse 
hedendaagse fotografen heeft daarbij prioriteit. Dit zullen 
wij samen met een consortium van Nederlandse fotografie-
instellingen realiseren.

De stichting FUTURES zal met haar programma voor 
Nederlandse hedendaagse fotografen en vanwege 
haar vestiging in Amsterdam een sterke band met het 
Nederlandse publiek en het Nederlandse culturele veld 
opbouwen. Maar we houden ook het internationale 
perspectief, dat gericht is op uitwisseling van fotografen 
van verschillende landen. Want het is belangrijk voor veel 
hedendaagse fotografen om hun markt en publiek te 
vergroten. Wij volgen via onderzoek elk jaar de ontwikkeling 
van de FUTURES-fotografen. Daaruit blijkt dat het overgrote 
deel niet kan rondkomen van hun inkomen uit de fotograaf, 
maar dat daar waar concrete ondersteuning is geboden, 
dit wel tot groei van hun zichtbaarheid én inkomen heeft 
geleid. Het grootste potentieel ligt voor hen vaak buiten de 
eigen landsgrenzen, maar het krijgen van internationale 
aandacht is voor fotografen niet eenvoudig. Daarom 
spreken we ook met potentiële partners buiten Nederland. 
Namens Zwitserland heeft ProHelvetia ons benaderd met 
het verzoek om Zwitserse talenten in het programma op te 
nemen. Hiervoor zetten wij op dit moment een programma 
samen met hen en een consortium van Zwitserse musea op. 
Voor ons Residency programma voeren we op dit moment 
concrete gesprekken met organisaties uit Zuid Afrika,  
Japan en Zwitserland.



Programma
2022 - 2024 (2)

Ten opzichte van de eerste vier jaar van  
ons bestaan, breiden we in de periode 2022  
tot en met 2024 onze activiteiten uit. Een groot 
deel van de activiteiten is al gefinancierd.
Andere activiteiten zullen, nadat financiering  
is gevonden, vanaf 2023 worden uitgevoerd.
Dit plan geeft de status aan van het (beoogde) 
programma d.d. december 2022.



FUTURES organiseert vanaf haar start elk jaar verschillende 
netwerk evenementen. Daarbij proberen we een zo goed 
mogelijke match tussen fotograaf en expert tot stand te 
brengen en proberen we ervoor te zorgen dat de gesprekken 
tot zoveel mogelijk concrete resultaten leiden.

  2.1.1 FUTURES Conversations

FUTURES Conversations is een reeks gestructureerde 
netwerkevenementen, zowel on- als offline, dat het hele 
jaar door plaatsvindt. In deze gesprekken koppelen we onze 
fotografen aan een netwerk van professionals uit de creatieve 
industrie en daarbuiten, zoals merken, agentschappen, 
fotoredacteuren en publicisten. We ontwikkelen methoden 
om de best mogelijke match te maken tussen professional 
en fotograaf. FUTURES heeft de ambitie om met meer 
professionals op het internationale toneel in contact te 
komen en hen uit te nodigen deel te nemen aan Futures 
Conversations. Met het groeiende aantal betrokken 
professionals en het groeiende aantal FUTURES-fotografen 
hebben de FUTURES Conversations zich ontwikkeld tot 
het grootste fotografie-netwerkevenement in de wereld. 
Dat heeft aantoonbaar tot een substantiële spin-off voor 
fotografen én curatoren heeft geleid. Zo heeft bijvoorbeeld 
de Nederlandse fotografe Eva Krueger, een aantal jaar 
geleden voor FUTURES geselecteerd door Unseen, via de 
Conversations kennis gemaakt met Giangavino Pazzoli, 
curator van CAMERA in Turijn, Italië. Zij werd uitgenodigd  
om deel te nemen aan de FUTURES tentoonstelling Hybrids, 
die in 2021 in Amsterdam en dit jaar in Madrid werd getoond. 
Daarnaast cureerde Giangavino een soloshow van Eva  
in Turijn in museum Mucho Mas!.  

Een Italiaanse verzamelaar kocht daar enkele werken  
van Eva.

  2.1.2 FUTURES Tutoring sessions

In onze “ FUTURES online tutoring sessions “ koppelen  
wefotografen met een specifiek project aan curatoren die 
hen daarbij het beste kunnen begeleiden. Deze tutoring 
sessies duren ongeveer 3 maanden en hebben altijd een 
concreet eindresultaat. Dit kan een nieuw werk zijn, maar 
bijvoorbeeld ook een projectplan, een onderzoeksverslag of 
een vernieuwd artist statement. Via het tutoring programma 
vergroten we het netwerk van zowel de fotograaf als de 
curator en creëren we kansen voor beiden.

  2.1.3 FUTURES Community

FUTURES faciliteert met haar programma de ontwikkeling 
van een community van curatoren en FUTURES- fotografen. 
Dat doen we door tijdens onze evenementen voldoende 
ruimte in het programma te laten voor spontane ontmoeting 
en informele bijeenkomsten. Om de vorming van de 
community te versterken, hebben we in 2022 een online 
community tool in gebruik genomen, waarvan FUTURES als 
moderator optreedt. Sinds de start wordt dit kanaal al  
door ongeveer 200 fotografen en curatoren actief als
netwerk tool gebruikt.

  2.1.4 Automatiseren matchmaking

Steeds vaker wordt onze website door professionals, zoals
curatoren galeriehouders en beeldredacteuren, gebruikt 
om fotografen te scouten en te selecteren. Het aanbod 
van fotografen is immers groot en het gaat om gecureerde 
content van hoge kwaliteit. Dit levert substantiële impact  
op voor de kunstenaar; en de curator: immers de kans op
zichtbaarheid en inkomen stijgt voor de kunstenaar.  
En de curator bespaart tijd en komt met relevante 
kunstenaars en projecten in aanraking.



Met het toenemende aantal fotografen en werken op 
de website neemt de behoefte aan een nog betere en 
verfijndere zoekfunctie toe. In 2023 starten we hiermee. 
Belangrijk onderdeel zal het verrijken van fotografenprofielen 
zijn en om deze te voorzien van labels. Voordeel van 
deze werkzaamheden is dat we met meer uitgebreide 
fotografenprofielen ook makkelijker een goede match 
tussen fotograaf en expert kunnen maken voor  
de FUTURES Conversations.

Door de matchmaking tussen fotograaf en expert (deels) 
te automatiseren verhogen we ook de impact van het 
subsidiegeld. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak zal 
resulteren in een exponentiële groei van kansen die aan 
fotografen worden geboden zonder de directe betrokkenheid 
van platform medewerkers. Dit is de impact multiplier die 
we vanaf de start van FUTURES, vijf jaar geleden hoopten 
te bereiken. We zien dat de netwerkevenementen en de 
community hier al voor zorgen. We hebben bewijs dat het
werkt en daarom willen we deze multiplier versterken.

FUTURES educatie 
en professionalisering (2.2)

De educatieve activiteiten van FUTURES vormen een 
kernelement van onze strategie. Wij bieden een brede reeks 
workshops, mentorschappen en specifieke leeractiviteiten 
aan die de verdere professionalisering van fotografen 
kunnen ondersteunen, zowel wat betreft inhoudelijke 
kennis als zakelijke ontwikkeling van hun carrière. De 
educatieve activiteiten die FUTURES aanbiedt, omvatten 
workshops over artistieke ontwikkeling, duurzaamheid van 
de beroepspraktijk, bedrijfsontwikkeling, communicatie en 
inzicht in de kunstmarkt.



FUTURES educatie 
en professionalisering (2.3)

De FUTURES Hub bevindt zich in Amsterdam Oost op 
Oostenburg op 10 minuten fietsen van het Centraal Station. 
De Hub bestaat uit twee ruimtes op de begane grond van het
nieuwgebouwde appartementencomplex Jenga House. Beide 
ruimtes hebben een gemengde bestemming waardoor zowel 
werken als wonen is toegestaan. Dus ideaal voor gebruik 
als Residency voor fotografen. Beide ruimtes zullen een 
wegklapbare slaapgelegenheid hebben, zodat we in het 
kantoor ook een tijdelijke hotelkamer voor gasten kunnen 
maken.

We werken toe naar het organiseren van vier residencies  
van twee maanden per jaar. In de resterende weken willen  
we de ruimte per week verhuren als tijdelijke exporuimte  
aanfotografen en bedrijven.

     2.3.1 FUTURES Residency (2 maanden)

Futures Artist Residency is gelegen in het hart van 
Amsterdam en biedt onderdak aan hedendaagse fotografen. 
Residenten profiteren van een levendig netwerk van 
creatieven en experts, een prachtige ruimte en een moderne 
infrastructuur om de toegepaste of onderzoeksprojecten die 
ze tijdens hun verblijf ontwikkelen te realiseren.
 
FUTURES biedt een volledig uitgeruste woon en 
werkinfrastructuur voor creatieve residenten. Een atelierruimte, 
een volledig gemeubileerd appartement, een bibliotheek 
en een evenementenruimte zijn ontworpen om fotografen 

  2.2.1 Learn with Magnum

Onderdeel van het onderwijsprogramma is de cursus 
‘FUTURES: “Learn with Magnum Photos’, die gratis wordt 
aangeboden aan alle FUTURES-fotografen. De kosten van 
vergelijkbare cursussen bedragen rond 1500,- per jaar.  
De lessen zijn gericht op het ontwikkelen van kritisch denken 
en een praktisch begrip van het professionele landschap 
en worden gegeven door bekende Magnum fotografen en 
andere deskundigen. Het curriculum is elk jaar verdeeld 
in vier modules: Ethiek, Inspiratie, Grondbeginselen en 
Praktijk. De behandelde onderwerpen variëren van ethiek 
van representatie, methodologieën van onderzoek, werken 
aan lange termijn projecten, de grondbeginselen van 
subsidieaanvragen en vaardigheden voor samenwerking  
met galeries en musea.
 

  2.2.2 Bedrijfsvoering

We willen een cursus voor fotografen ontwikkelen die 
dieper ingaat op voor hen specifieke kennis omtrent BTW, 
collectiebeheer, boekhouding, copyright, contracten etc. 
Op dit moment zijn we in overleg met een internationaal 
opererend advocatenkantoor en een kantoor gespecialiseerd 
in accountancy en fiscaal advies. We willen de cursus eind 
2023 introduceren.

  2.2.3 Pilot verduurzaming professionele praktijk

We zijn ook begonnen met het ontwikkelen van workshops 
voor fotografen over het verduurzamen van hun 
beroepspraktijk. Wij beschouwen dit als een essentiële 
vaardigheid om de carrières van fotografen verder te 
professionaliseren. De eerste workshops zijn inmiddels  
al een paar keer gegeven. De feedback van de fotografen  
is tot nu toe zeer positief. 



uit alle geografische regio’s en culturele achtergronden te 
ontvangen voor zowel korte als lange verblijven. Omringd door 
de belangrijkste Nederlandse culturele instellingen en als 
onderdeel van FUTURES European Photography Platform, 
biedt de Residency echte netwerkmogelijkheden en 
stimuleert het culturele en professionele ontmoetingen  
voor de residenten gedurende hun verblijf.
 
FUTURES Residency richt zich op een levendige en 
dynamische uitwisseling tussen hedendaagse fotografen 
en de stad Amsterdam. De fotografen gaan een relatie 
aan met de directe omgeving, hetgeen ook een positief 
effect daarop heeft. ook Daarnaast wordt samengewerkt 
met Europese en internationale partners om mobiliteit en 
culturele samenwerking tussen fotografen met verschillende 
culturele achtergronden en geografische regio’s te 
stimuleren. Deelnemers aan de FUTURES Residency worden 
wereldwijd geselecteerd door een jury van deskundigen. Het 
programma staat open voor zowel ervaren als opkomende 
fotografen. Het residentieprogramma is gebaseerd op een 
interdisciplinaire en transnationale aanpak die tot doel 
heeft meerdere soorten ervaringen voor de residenten 
te ontwerpen. Nederlandse en internationale fotografen 
worden tijdens hun residentieperiode ondersteund en krijgen 
netwerkmogelijkheden, ontmoetingen met de lokale scene 
en de kans om de resultaten van hun onderzoek en  
projecten te presenteren.

In samenwerking met andere culturele partners neemt 
FUTURES Residency deel aan de dynamiek van nationale 
culturele uitwisseling, selecteert en ontvangt het fotografen 
als onderdeel van andere residentie uitwisselingsprogramma’s 
en ontwikkelt het residenties met partners in Japan, Zuid-
Afrika en Zwitserland, om er maar een paar te noemen.
We hebben vier verschillende typen residencies voor ogen:

Uitgenodigde fotografen gebruiken 
de residentieperiode om onderzoek 
te doen naar onderwerpen die hen 
interesseren. Via het FUTURES 
netwerk kunnen ze profiteren 
van een professioneel netwerk 
in en binnen de kunstwereld. 
Wij faciliteren ontmoetingen en 
netwerken tussen de residenten 
en relevante professionals in hun 
interessegebied.

Periode →  7-8 weken 

Plaatsen →  1

Locatie → Oostenburg, Futures 

Hub

Aanmelden? → Open Oproep

Inschrijfgeld → geen

Artiestenselectie → Jury van 

deskundigen

Stipendium → JA

Reizen → gedekt door FUTURES

Niet inbegrepen → Persoon-

lijke, gezondheids en mate-

riaalverzekering

Uitgenodigde fotografen 
gebruiken de FUTURES Residency 
om te werken en een gloednieuw 
werk te produceren. Zij kunnen 
gebruik maken van de faciliteiten 
die de residentie biedt om te 
werken in een creatieve omgeving, 
ondersteund door uitgenodigde 
deskundigen die de fotografen 
begeleiden. Aan het einde van de 
residentie organiseert FUTURES 
een showcase van het werk en een 
atelierbezoek met verzamelaars, 
curatoren en professionals op 
het gebied van beeldende kunst. 
Tijdens de residentieperiode 
ontmoeten de fotografen relevante 
figuren uit het Nederlandse 
culturele veld.

Periode →  7-8 weken 

Plaatsen →  1 (met de mogeli-

jkheid tot uitbreiding naar 2 

fotografen)

Locatie → Oostenburg,  

Futures Hub

Aanmelden? → Open Oproep

Inschrijfgeld → geen

Artiestenselectie → Jury van 

deskundigen

Stipendium → JA

Reizen → gedekt door FUTURES

Niet inbegrepen → Persoon-

lijke, gezondheids en mate-

riaalverzekering



FUTURES werkt samen met andere 
publieke en private Europese en 
internationale instellingen om 
culturele uitwisseling mogelijk te 
maken met als doel hun netwerken
wereldwijd te versterken, inspiratie 
op te doen en nieuwe projecten te 
ontwikkelen. Fotografen uit de hele 
wereld worden uitgenodigd om in 
Amsterdam te komen werken, terwijl 
Nederlandse fotografen naar het 
buitenland reizen en 2 maanden 
in een andere context verblijven. 
FUTURES en haar partnerorganisatie 
voorzien hen van een werkplek, 
professionele coaching en verbindt 
hen met de kunstscènes in de regio 
waar ze geplaatst worden.

Periode →  8 weken 

Plaatsen →  1 (met de mogeli-

jkheid tot uitbreiding naar 2 

fotografen)

Locatie → Oostenburg, FUTURES 

Hub en de locatie van de part-

nerorganisatie

Aanmelden? → Open Oproep

Inschrijfgeld → geen

Artiestenselectie → Jury van 

deskundigen

Stipendium → JA

Reizen → gedekt door FUTURES + 

partnerorganisatie

Niet inbegrepen → Persoon-

lijke, gezondheids en mate-

riaalverzekering

Deze residentieprogramma’s staan 
open voor Nederlandse fotografen en 
zijn bedoeld om hun professionele en 
artistieke ontwikkeling te bevorderen. 
Nederlandse fotografen worden 
uitgenodigd om in Amsterdam 
nieuw werk te produceren of 
onderzoek te doen. Nederlandse 
fotografen kunnen profiteren van 
verschillende activiteiten van 
FUTURES, zoals professionele 
coaching, netwerkmogelijkheden 
met de lokale kunstwereld, 
atelierbezoeken en professionele 
ontwikkelingsprogramma’s. Aan 
het einde van de residency krijgen 
fotografen de mogelijkheid om hun 
werk te tonen tijdens een publiek 
evenement. Nederlandse residencies 
zijn ontworpen om de Nederlandse 
kunstscene zowel lokaal als 
internationaal te versterken.

Periode →  7-8 weken 

Plaatsen →  1 (met de mogeli-

jkheid tot uitbreiding naar 2 

fotografen)

Locatie → Oostenburg, 

Futures Hub

Aanmelden? → Open Oproep

Inschrijfgeld → geen

Artiestenselectie → Jury van 

deskundigen

Stipendium → JA

Reizen → gedekt door FUTURES

Niet inbegrepen → Persoon-

lijke, gezondheids en mate-

riaalverzekering

Alle fotografen die deelnemen aan een van de FUTURES 
residentieprogramma’s krijgen toegang tot het netwerk en de diensten van 
FUTURES. Deze omvatten de educatieve programma’s met Magnum en andere 
partners, portfolio reviews met een internationaal netwerk van professionals, 
de mentoring programma’s en tentoonstellingsmogelijkheden tijdens onze 
jaarlijkse evenementen en meet-ups in verschillende steden in Europa.

  2.3.2 FUTURES Residency/pop up expo (1 week)

In de overige weken van het jaar willen we de ruimte voor  
een week verhuren als tijdelijke expo ruimte of als Special 
Project Space. Uit onderzoek blijkt er behoefte onder 
fotografen te bestaan om nieuw werk te kunnen tonen in  
een officiële presentatieplek. In het ideale geval presenteren 
fotografen hun werk in een museum of galerie, maar 
die mogelijkheden zijn zeer beperkt. Met onze tijdelijke 
exporuimte kan een ‘Museum voor een week’ of een ‘Open 
Studio’ in een hoogwaardige ruimte op een zichtlocatie 
worden georganiseerd. FUTURES biedt aanvullende services, 
zoals catering, promotie of het inschakelen en uitnodigen van 
ons netwerk. Voor verhuur zullen aanvragen door een jury  
van deskundigen worden beoordeeld.





FUTURES produceert jaarlijks een publicatie om het  
thema van dat jaar te presenteren en te contextualiseren. 
Elk jaar is een ander aangesloten internationale organisatie 
verantwoordelijk voor de samenstelling, redactie en 
productie van de publicatie. In de publicatie presenteert 
FUTURES essays van relevante publicisten over de urgente
onderwerpen in de hedendaagse fotografie, geïllustreerd met 
visuele essays van FUTURES-fotografen. Het centrale thema 
wordt onder toezicht en met goedkeuring van de directie van 
FUTURES, elk jaar door een verschillende groep curatoren 
bepaald. Dit zijn de curatoren die ook de tentoonstelling 
in hun instelling zullen programmeren en de curator die 
verantwoordelijk is voor de publicatie. De publicatie draagt 
bij aan de groeiende reputatie van FUTURES als thought 
leader. Daarnaast produceert FUTURES jaarlijks een index 
van de nieuw geselecteerde fotografen op ons platform. 
Deze catalogus wordt geproduceerd en ontworpen door 
Vandejong, Amsterdam.

FUTURES Tentoonstelling (2.5)

Exclusief voor FUTURES fotografen organiseren we een  
open oproep om deel te nemen aan een tentoonstelling.  
De selectie van de fotografen wordt gemaakt door alle 
leden van FUTURES. Zij beoordelen de voorstellen die de 
fotografen indienen naar aanleiding van een oproep met 
betrekking tot het jaarthema van FUTURES. Het is een kans 
om met volledige creatieve vrijheid een uniek perspectief  
te bieden op belangrijke kwesties. De tentoonstelling reist 
door heel Europa, met gegarandeerd drie verschillende 
locaties in drie verschillende landen.

2.6   FUTURES Promotion (2.6)

Met de website, nieuwsbrief, onze sociale media en de 
publicaties bereikt FUTURES een publiek dat grote interesse 
heeft in samenwerking met fotografen. Het is een publiek dat
bestaat uit betrouwbare en invloedrijke mensen in de kunst, 
het bedrijfsleven, de financiële wereld en daarbuiten. In 
lijn met onze missie en doelstelling zullen we diensten 
ontwikkelen die deze interesse omzet in concrete interactie 
met fotografen. We denken bijvoorbeeld aan de verkoop van 
boeken en special editions van FUTURES fotografen, het 
geven van advies aan organisaties over samenwerking met 
fotografen of het ontwikkelen van innovatieve kunstprojecten 
voor opdrachtgevers.

De opening van de tentoonstelling valt elk jaar samen 
met het FUTURES-jaarevenement. De tentoonstelling 
reist daarna door naar tenminste twee andere locaties. 
Tussen 2022 en 2024 in de volgende steden FUTURES-
tentoonstelling worden getoond: Madrid, Hamburg, 
Turijn, Lodz, Kopenhagen, Boedapest, Dublin, Utrecht 
en Zagreb. De geselecteerde fotografen die aan de 
tentoonstelling deelnemen, ontvangen een fotografen- en 
productievergoeding, de samenwerking met internationale 
curatoren en de mogelijkheid om hun werk een impuls te 
geven door het in verschillende gerenommeerde Europese 
instellingen te tonen.





FUTURES NL -    
Ondersteuing 
carrière 
Nederlandse
hedendaagse
fotografen (3)

Om de inbreng van Nederlandse  
hedendaagse fotografen te waarborgen, 
zetten we een consortium op van Nederlandse 
fotografie-instellingen die per jaar elk één 
fotograaf selecteren. De beoogde instellingen 
zijn Noorderlicht, BredaPhoto, FOAM, het 
Nederlands Fotomuseum en Fotodok.

Om de inbreng van Nederlandse hedendaagse  
fotografen te waarborgen, zetten we een consortium 
op van Nederlandse fotografie-instellingen die per jaar 
elk één fotograaf selecteren. De beoogde instellingen 
zijn Noorderlicht, BredaPhoto, FOAM, het Nederlands 
Fotomuseum en Fotodok.

Elke fotograaf zal toegang krijgen tot het al bestaande 
programma van FUTURES. Dit houdt in dat:

→  We een perskit produceren 
met de aankondiging van de 
selectie. De kit bevat ook een 
‘curatorial statement’ waarin 
de curator omschrijft waarom 
het belangrijk is dat het publiek 
het werk van de betreffende 
fotograaf leert kennen.

→  We het fotografenprofiel 
en zijn of haar werk op onze 
website publiceren.

→  We het fotografenprofiel 
en zijn of haar werk in onze 
gedrukte jaarcatalogus 
publiceren. De fotograaf 
ontvangt 5 exemplaren.

→  We minimaal twee online 
netwerkgesprekken voor de 
fotograaf organiseren

→  De fotografen lid worden 
van de (online) community

→  De fotografen toegang 
krijgen tot de online cursussen 
die wij met Magnum 
organiseren

→  De fotografen toegang 
krijgen tot de cursussen 
bedrijfsvoering

→  De fotografen de kans 
krijgen op een tutoring sessie 
met een internationale curator

→  De fotografen mee mogen 
doen met de call voor onze 
jaarlijkse tentoonstelling

→  De fotografen worden 
uitgenodigd om ons jaar-
evenement bij te wonen 
en daar deel te nemen aan 
de netwerkgesprekken en 
workshops



Daarnaast krijgen vier fotografen een week lang de 
beschikking over onze pop-up expo ruimte. Eén fotograaf 
krijgt extra aandacht en wordt uitgenodigd voor een 
Residency van twee maanden.

Voor de invulling van hun expo en residency krijgt elke 
fotograaf begeleiding van een Nederlandse curator. 
Daarnaast is er praktische en inhoudelijke ondersteuning 
door FUTURES. Ook ondersteunt FUTURES bij het uitnodigen 
van een relevant zakelijk netwerk voor een bezoek aan de 
expo. Deze zal per fotograaf (en in overleg met hem of haar) 
telkens iets anders van samenstelling zijn. Uiteraard zijn 
de expo’s en de activiteiten in het kader van de residencies 
ook voor algemeen publiek open. In onze communicatie 
geven we ruim aandacht aan de fotografen en de uitkomsten 
van hun residency en expo projecten. De aangesloten 
Nederlandse instellingen zullen hier ook aandacht aan 
geven.



Thank 
You.


