EXECUTIVE SUMMARY

AUS
ARTIFICIAL UNIDENTIFIED SUBJECTS

MANAGEMENT | EVENEMENTEN | ONLINE PLATFORM

KORTE OMSCHRIJVING CONCEPT
AUS is een de naam van een organisatie die opereert in de
volgende facetten:

Ondernemers VZW:
Alle ondernemers, zowel
Mathieu als Arno en Cas,
studeren muziekmanagement
aan PXL-Music. In deze
opleiding wordt het
muzieklandschap, vaak op een
praktische manier, vanuit
meerdere invalshoeken
benaderd:
- Cas Van Heukelom
- Arno Lemmens
- Mathieu Schrurs
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- Online platform:
Artiesten uit de experimentele elektronische scene promoten/in de
kijker plaatsen via een online platform met Live sessies van
artiesten op unieke of vergeten locaties. Deze sessies zullen
opgenomen en gefilmd worden, met als centraal gegeven:
artistieke vrijheid voor 15 minuten (zie quote Andy Warhol).
- Management- en boekingskantoor:
Voor het managementkantoor houdt dit kort in: administratieve,
promotionele en productionele ondersteuning bieden aan artiesten
uit de Belgische elektronische live scene. Voor artiesten die
aangesloten zijn bij het boekingskantoor houdt dit in: AUS zorgt
voor meerdere optredens, voorprogramma’s…
- Evenementen:
AUS IN SPACE is een betalend, beperkt publiek toegankelijk
(exclusief) in-/outdoor event op unieke/vergeten locaties en steeds
georganiseerd in samenwerking met verscheidene kunstenaars.
Het is een cross-over tussen live-electronica, kunst, unieke
locaties met een hoog exclusiviteitsgehalte.
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MEER INFO: EVENT - ‘AUS IN SPACE’
AUS IN SPACE is een betalend, beperkt publiek toegankelijk
(exclusief) in-/ outdoor event op unieke/vergeten locaties en steeds
georganiseerd in samenwerking met verscheidene kunstenaars.
Dit kunnen beeldende kunstenaars zijn, maar evenzeer
performance art of een andere vorm van kunst. Graffiti, live visuals,
fotografie, beeldhouwwerken, schilderijen… Noem maar op, alle
mogelijke vormen van kunst kunnen bijdragen aan een
onvergetelijk ‘openlucht museum met live elektronica’.
Dit gegeven is maar voor een beperkt aantal bezoekers weggelegd
aangezien dit uitzonderlijke gelegenheden zijn. Op deze manier
willen we een jonge, alternatieve doelgroep aanspreken die
aangetrokken is met wat er zich in de underground scene afspeelt.
AUS IN SPACE legt de nadruk niet op het nachtleven maar focust
zich op de cohesie tussen locatie, live muziek en kunst.
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Het concept zal starten met enkele live sessies op een unieke
locatie, zonder publiek, die zullen verschijnen op het online
platform en de social media kanalen van AUS. Wanneer het
concept viraal gaat zullen we twee- tot driemaal per jaar een
exclusief evenement organiseren. Een 100-tal feestgangers zal van
een aantal live sessies op een zondag namiddag kunnen
meegenieten.
Aangezien AUS IN SPACE voornamelijk met Belgische
elektronische live artiesten zal werken, zullen deze events zich
niet beperken tot één specifiek genre. Dit kan evolueren van
experimentele, postmoderne ambient in de namiddag tot live
house of techno in de vroege avond (shortlist van artiesten:
Illuminine, Redwood, Numen, Universe (winnaar limbomania),
Bcote, Pippin, Toolbox, Asa Moto...) De organisatie zorgt ervoor
dat het publiek up-to-date blijft met wat er in de Belgische
experimentele elektronische scene omgaat, maar tracht anderzijds
ook relevante buitenlandse artiesten te programmeren.
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