
                                            

                 Open call ‘ontwerp Surinaamse kotomisi’ 

 

Het Klederdracht Museum in Amsterdam en het Koto Museum in Paramaribo organiseren 
gezamenlijk van 13 december 2019 tot en met 1 juni 2020 de tentoonstelling “Kotomisi, de 
kracht van klederdracht”. In deze expositie van de Afro-Surinaamse klederdracht willen wij 
naast authentieke en antieke koto’s en angisa’s, graag een nieuw ontwerp laten zien waarin 
de elementen en codes van vroeger en nu in terug te vinden zijn.  
 
Het Klederdracht Museum nodigt ontwerpers uit, met verbeeldingskracht én affiniteit met 
de kotomisi, om zich bij ons aan te melden. Uit de aanmeldingen wordt 1 ontwerper 
gevraagd om het ingestuurde ontwerp/idee uit te werken. 
 
Wat vragen we van je? 

- Stuur max. 2 A4tjes in PDF naar: kotomisi@hetklederdrachtmuseum.nl met daarin: 
- Een korte beschrijving van je zelf 
- Beeldmateriaal, schets, uitleg van werk dat je hebt gemaakt en een beschrijving van 

het ontwerp dat je wil maken voor deze aanvraag en waar het voor staat.  
 
Voor wie? 

- Je bent tussen 18 en 35 jaar en je woont of werkt in Nederland of Suriname. 
 
Wat krijg je? 

- Er is voor de uitgekozen ontwerper € 2000,- beschikbaar voor het maken van het 
ontwerp inclusief materiaalkosten.  

- Het ontwerp krijgt een prominente plaats in de tentoonstelling op een toplocatie in 
het centrum van Amsterdam, en na afloop een vaste plek in de collectie van het Koto 
Museum in Paramaribo. 

- Jouw ontwerp en naam wordt meegenomen in alle promotionele activiteiten voor, 
tijdens en na de tentoonstelling. 

 
Wanneer? 

- Deadline aanmelding 1 September 2019 
- Bekendmaking winnaar 1 Oktober 2019 en start van de opdracht  
- Overdracht ontwerp 15 November 2019 

 
Uit de inzendingen selecteren wij een ontwerper voor de opdracht. Het kostuumontwerp 
wordt eigendom van het Klederdrachtmuseum en wordt na de tentoonstelling overgedragen 
aan het Koto Museum in Paramaribo waar het in de vaste collectie wordt opgenomen.  
 
Dit project en expositie wordt mogelijk gemaakt dankzij: 
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                 Open call "design Surinamese kotomisi" 
 
The Dutch Costume Museum in Amsterdam and the Koto Museum in Paramaribo jointly 
organize the exhibition "Kotomisi, the power of traditional costume" from 13 December to  
1 June 2010. In this exhibition of Afro-Surinamese costumes, we like to show a new design in 
which the elements and codes of the past and present can be found, in addition to authentic 
and antique costumes and angisas. 
 
The Dutch Costume Museum invites designers, with affinity with the kotomisi, to register 
with us.  
 
What do we ask from you? 
-  Send with a maximum of 2 A4 sheets in PDF to: kotomisi@hetklederdrachtmuseum.nl  
   containing: 
-  A short resume of who you are. 
-  Portfolio work and idea sketches of the koto, and what your costume represents. 

For whom? 
- You are between 18 and 35 years old and live or work in the Netherlands or Suriname. 
 
What do you get? 
-  There is €2000,-  available for the selected designer to create the design including material  
    costs. 
-  The design will be given a place in the exhibition at a great location in the center of  
    Amsterdam, and afterwards a permanent place in the collection of the Koto Museum in  
    Paramaribo. 
-   Your design and name will be included in all promotional activities during this exhibition. 
 
When? 
- Application deadline 1 September 2019 
- Announcement of winner October 1, 2019 
- Transfer design to Dutch Costume Museum 15 November 2019 
 
From the submissions we select a designer for the assignment. The costume design becomes 
the property of the Dutch Costume Museum and after the exhibition, the design will handed 
over to the Koto Museum in Paramaribo. 
 
Thanx to: 
 

           

 
 
 


