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Brabants Kloosterleven 
Het kloosterleven en Brabant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijna 700 gebouwen en de 
levensverhalen van ontelbaar veel Brabanders zijn daar getuige van. Tijdens het hoogtepunt -rond 1960-  
kent Nederland en dan met name Brabant in absolute aantallen het hoogste aantal kloosterlingen ter wereld. 
De kloosters hebben belangrijke invloed gehad op het gebied van zorg en onderwijs. Door de talloze missies 
brachten de zusters en broeders Brabant naar de wereld en de wereld naar Brabant. De provincie Noord-
Brabant wil het verhaal en de maatschappelijke waarde van het kloosterleven doorgeven aan toekomstige 
generaties. In 2021 vieren diverse kloosters hun jubileum. Een mooie gelegenheid om tijdens dit jubileumjaar 
stil te staan bij het verhaal van bijna 1000 jaar kloosterleven in Brabant en de impact ervan op onze 
samenleving nu. Hierbij laten we ons inspireren door eeuwenoude kloosterwaarden en -tradities voor 
eigentijdse vertalingen. 
 
Ontwerp opdracht   
Om de iconische kloosters voor de samenleving te behouden, is het van belang de betekenis van de kloosters 
telkens weer te laten zien. Daarom nodigen we ontwerpers en kunstenaars via deze openbare oproep uit een 
product te ontwerpen om de kloosterverhalen op een andere manier te vertellen. Symbolen, kleding, kleuren, 
voorwerpen kunnen inspireren tot nieuwe verbeeldingen om idealen van kloosterordes door te geven. Daarom 
deze opdracht voor nieuwe ontwerpen geïnspireerd op de karakteristieken van 15 kloosterlocaties, de 
verhalen, iconen en gebruiken van het klooster. De ontwerp opdracht is tweeledig:  
 

1. draagbaar souvenir (3D)  
2. bijbehorende prentkaart (2D, formaat ) 

 
5 ontwerpers: 3 ontwerpen voor kloosters 
Vanuit de aanmeldingen krijgen 5 ontwerpers de opdracht om voor 3 aangewezen kloosterlocaties een 
ontwerp te maken en uit te voeren in een eerste oplage. De organisatie bepaalt voor welke kloosters de 
gekozen kunstenaars hun ontwerpen gaan maken. Zo ontstaat een miniserie van 15 ontwerpen voor souvenirs 
met prentkaarten die aansluiten bij betreffende kloosterlocaties, de idealen van de kloosterorde en samen het 
verhaal van het Brabantse kloosterleven verbeelden. In het jubileumjaar 2021 wordt het Kloosterpad geopend, 
een wandelpad langs 15 kloosterlocaties door Noord-Oost Brabant waaronder klooster Sint-Agatha dat bekend 
staat om de boekdrukkunst en het klooster in Megen waar de zusters hun abdijproducten onder de naam De 
Vegetarische Zuster onder de aandacht brengen. 
 
De wandelaars van het Kloosterpad kunnen de souvenirs met bijbehorende prentkaarten, zgn. ‘collectables, bij 
elke stopplaats verzamelen als stimulans om de reis langs kloosters te vervolgen en de kloosterverhalen te 
ontdekken. De souvenirs kunnen zichtbaar gedragen worden, waardoor mensen zich verbonden voelen of 
uitdragen hoeveel etappes van het Kloosterpad inmiddels gelopen zijn. De bijbehorende prentkaarten 
(illustratie, collage,) kunnen worden verstuurd naar dierbaren, krijgen een plek in het bindboek (het dagboek 
van wandelaars van het Kloosterpad) en zijn net als de souvenirs te koop op de kloosterlocaties. De opbrengst 
van de ‘collectables’ komt ten goede aan de kloosters. 
 
De ontwerpen worden meegenomen in uitingen rond het jubileumjaar van het Brabantse Kloosterleven o.a. 
het bindboek waarin meer informatie komt over het Kloosterpad en de 15 kloosterlocaties. Deze ontwerp 
opdracht biedt de kans om een idee in te dienen zonder al te veel tijdsbesteding vooraf. Het enige wat we van 
je vragen is een korte motivatie met je portfolio.  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Simone Kramer, projectleider kloosterproducten/ontwikkeling 
betekenisvol aanbod via mail@c-mone.nl  



 
 
 
De 5 gekozen ontwerpers krijgen een opdracht van € 1.500,- (ex. BTW) voor het maken van drie concrete 
ontwerpen van een souvenir met bijbehorende prentkaart gekoppeld aan drie kloosterlocaties.  
En nog een keer € 1.000,- (ex. BTW) voor de uitvoering van de drie ontworpen souvenirs.  
NB: De prentkaart wordt gedrukt vanuit een ander budget. Dus in totaal is 3 x € 500,- (3 ontwerpen souvenirs x 
3 prentkaarten) + € 1.000,- (productie 3 souvenirs, elk minimaal 100 stuks) =  
 
€ 2.500,- per ontwerper beschikbaar voor deze ontwerp opdracht.  

In het aanmeldformulier lees je waar het ontwerp aan moet voldoen (voorwaarden) en wanneer je kunt 
deelnemen (spelregels). Stuur het uiterlijk 15 augustus 2020 in via mail@c-mone.nl  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AANMELDFORMULIER ONTWERP OPDRACHT KLOOSTER ICONEN 

In dit aanmeldformulier vind je meer informatie en de voorwaarden om mee te doen.  
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk 15 augustus 2020 naar mail@c-mone.nl   

☐ Ja, ik wil graag deelnemen aan de ontwerp opdracht klooster iconen 
 
Contactgegevens 
Naam bedrijf 
Naam contactpersoon  
Straat en huisnummer  
Postcode en plaats  
E-mailadres  
Telefoonnummer  
BTW nummer 
KvK nummer  

 
Korte omschrijving van je werk met link naar portfolio (maximaal 1 A4) 
 
Korte motivatie waarom juist jij het ontwerp voor klooster iconen wil doen (maximaal 1 A4) 
nb: het is niet de bedoeling dat je je ontwerp al inlevert 
 
Spelregels 
Ik ga akkoord met onderstaande spelregels  ☐ Ja ☐ Nee  

• Je woont in de provincie Noord-Brabant 
• Je werkt als ontwerper/kunstenaar en kunt dit aantonen met een inschrijving bij de kamer van 

koophandel en een btw-identificatienummer 
• Bij inschrijving geef je aan om tot uitvoering over te willen gaan volgens planning die nog 

gecommuniceerd wordt. Houd i.i.g. alvast rekening met: uiterlijke inschrijving 15 augustus 2020; 
selectie 31 augustus 2020; beoordeling ontwerpen begin november 2020; productie dec/jan 2021  
en publiekspresentatie producten febr/maart 2021 (jubileumjaar kloosters) 

• De presentatie van de ontwerpen moet gevisualiseerd worden met zowel een inhoudelijke als 
technische/productionele onderbouwing inclusief begroting en informatie over uitvoering 

• Het ontwerp is praktisch uitvoerbaar in de zin dat het makkelijk draagbaar is voor o.a. wandelaars 
kloosterpad 

• Het ontwerp is uitvoerbaar in oplage. Minimaal 100 stuks voor de eerste uitvoering per ontwerp  
en reproduceerbaar. Ontwerper gaat akkoord met vervolgoplagen door kloosterorganisaties t.b.v. 
verkoop souvenirs en prentkaarten ter ondersteuning van de kloosters in Brabant. 

• Ontwerper/kunstenaar gaat akkoord dat ontwerpen worden ingezet t.b.v. de kloosters en op andere 
uitingen worden toegepast i.h.k.v. het Brabantse kloosterleven zoals website, Bindboek van het 
Kloosterpad met vermelding van naam ontwerper/kunstenaar.  

• (Alg) voorwaarden van inschrijvers zijn niet van toepassing, ook als ze worden ingediend.  

 
Datum/plaats: 
 
Handtekening: 


