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ENTRANCE BKBEATS (EN)

The entrance of BkBeats is the first thing a guest sees when visiting the 
festival. It shows the identity of BkBeats. It should be something that 
people remember.

The entrance has multiple functions: it will give the visitors a first 
impression, as well as holding many (technical) functions (cloakroom, 
toilets, etc.). Because of this, a limited space for the design remains. The 
design location is marked by a blue dotted surface in the floorplan.

In the week prior to BkBeats, the entrance will be built. This way, all 
students will know that BkBeats will take place. In this scenario, the 
design will be placed in the middle of the entrance square. On the day 
that BkBeats will take place, the base of the design can be extended. The 
design can be extended to the fencing, for example.

A lounge area together with a foodtruck will be located around/within 
the design location. It is important to think about ways to integrate 
seating possibilities in the design. Because of the limited space, an area 
with multiple functions is needed.

In the current situation there isn’t much lighting at the entrance, this 
makes a lighting schedule crucial to the design as well. Think about ways 
this lighting scheme can be integrated within the design: the lighting 
can either be integrated in the design, or help to uplift the design.

The design must be realised within a maximum budget of 800 euros. 
There should be a schedule in which the costs of the design are explained.

A building schedule is very important as well, since you’ll be helping us 
to actually realise it.

Het voorplein is het eerste wat de bezoeker ziet wanneer ze het festival 
betreden. Daarmee geeft het ook direct de identiteit weer van BkBeats. Het 
ontwerp moet iets zijn dat blijft  hangen in het geheugen.

Het voorplein heeft vele functies: het geeft een eerste indruk aan de 
bezoeker, en daarnaast ook vele (technische) functies (gaderobe, toiletten, 
enzovoort). Hierdoor blijft er een relatief klein oppervlak over voor de 
aankleding. Op de plattegrond is de ontwerplocatie aangegeven met een 
blauw gestippeld vak. 

In de week van BkBeats zal het ontwerp van het voorplein  al worden 
opgebouwd. Hierdoor weten de studenten dat het festival bijna zal 
plaatsvinden. In dit scenario zal het ontwerp in het midden van het voorplein 
geplaatst worden. Op de dag van BkBeats kan dit ontwerp vervolgens verder 
worden uitgebreid. De aankleding kan bijvoorbeeld worden doorgetrokken 
in de lijn van de hekken. 

De ontwerplocatie bevat een lounge ruimte met foodtruck. Er moet worden 
nagedacht over de mogelijkheden hoe er zitmogelijkheden kunnen 
worden geintegreerd in het ontwerp. Omdat er maar een klein oppervlak 
beschikbaar is, is het noodzakelijk om dit oppervlak te gebruiken voor 
verschillende functies. 

In de huidige situatie is er weinig verlichting aanwezig op het voorplein. 
Hierdoor is  het dan ook een vereiste om een lichtontwerp te maken voor 
het ontwerp. Denk na over  de mogelijkheden waarop het lichtplan kan 
worden geintegreerd in het ontwerp: het licht kan of worden geintegreerd 
in de aankleding, of het kan helpen om het ontwerp sterker naar voren te 
laten komen.

Het ontwerp moet gerealiseerd kunnen worden met een budget van 800 
euro. Er moet een schema zijn waarin de kosten van het ontwerp worden 
uitgelegd.

Een bouwschema is daarnaast ook erg belangrijk, aangezien jij zal gaan 
helpen met het realiseren van het ontwerp.

VOORPLEIN BKBEATS (NL)



ENTRANCE BKBEATS (EN) VOORPLEIN BKBEATS (NL)

The design has to meet the following criteria:
-  The design has to follow the theme of BkBeats: DISTORTION
- The design is something that will be remembered and leave an 
impression on all visitors. 
- The design has an integrated lounge area with seating possibilities.
- The design may not stand in the way of the escape/emergency  routes.
- The design should not stand in the way of the waiting lines.
- The design should not be bigger than the assigned measurements.
- The materials used need to be idiot-proof.
- The design should have an integrated lighting plan.
- The design needs to be realised within a maximum budget of 800 euros.

Hand-in a booklet including the following products:
- 1:200 floor plan
- 1:200 elevations
- 3D visualisation 
- 1:5 details of construction (joints)
- Specifications of the used materials
- Lighting plan
- Budget plan (explanation)
- Building plan - how will you realize out your design? 
- Motivation letter

Het ontwerp moet voldoen aan de volgende eisen:
- Het ontwerp moet ingaan op het thema van BkBeats: DISTORTION
- Het ontwerp moet iets zijn dat wordt herinnerd en dat een indruk achter 
laat op de bezoekers.
- Het ontwerp moet een geintegreerde lounge ruimte hebben met 
zitmogelijkheden.
- Het ontwerp moet niet in de weg staan van de vluchtwegen.
- Het ontwerp moet niet in de weg staan van de wachtrij.
- Het ontwerp moet niet groter zijn dan de aangegeven afmetingen.
- De gebruikte materialen moeten hufter-proof zijn.
- Het ontwerp moet zijn voorzien van een geintegreerd lichtplan.
- Het ontwerp moet gerealiseerd worden met het maximale budget van 
800 euro.

Lever een boekje in met de volgende producten::
- 1:200 plattegrond
- 1:200 aanzichten
- 3D visualisaties
- 1:5 detaillering van de constructie (verbindingen)
- Specificaties van de gebruikte materialen
- Lichtplan
- Budget schema (uiteenzetting)
- Bouwschema - hoe ga je het ontwerp realiseren? 
- Motivatie brief
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HAND IN YOUR DESIGN BEFORE THE 
26TH OF MARCH AT WWW.STYLOS.NL

QUESTIONS? CONTACT US! 
BKBEATS@STYLOS.NL


