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1. Voorwoord en samenvatting

Dit verslag beschrijft de werking van Beeldenstorm vzw tijdens het kalenderjaar 2009. 

Halverwege 2008 werd de methode “Muze in Bikini” geïntroduceerd en deze methode berust op het werken in 
samenspraak over alle disciplines heen. Uit de ivoren toren ontsnappen, het ego wegcijferen en samen schrijven aan een 
gezamenlijk verhaal. Gezamtskunstwerk met een open blik naar de wijk en haar bewoners.
Met negentien medewerkers haalden we de tussenstop 2010 in alle bescheidenheid, met vlag en wimpel.
Als artistiek en zakelijk directeur ben ik dan ook bijzonder dankbaar aan iedereen die richting gaf aan onze boot. Mijn en 
onze dank gaat ook uit naar alle talrijke partners die er voor zorgden dat ons schilderspalet nog meer variatie kreeg.
We zijn de tien voorbij en we willen oud worden, zeer oud.
Meer dan ooit ervaren we de noodzaak van ons initiatief en zoals men zal merken spreken de cijfers ook dit jaar voor zich.
Maar enige omzichtigheid met cijfers is hier ook geboden. Onze cijfers bewijzen ook dat de middelen krap zijn en tien jaar 
geleden gemeten werden en nooit werden aangepast aan onze dagdagelijkse realiteit. Ook voor ons wordt koken duurder 
en we merken dat we steeds meer monden dienen te voeden. Desalniettemin ben ik de VGC en haar administratie ontzet-
tend dankbaar voor haar geloof in Beeldenstorm. Daarnaast ben ik de Voorzitter en de leden van onze Raad van Bestuur 
en de leden van de algemene vergadering erkentelijk dankbaar voor hun niet aflatend enthousiasme, hun luisterende oren, 
hun wijze raad en hun steun in bange dagen. Het Beeldenstormteam is terecht fier dat onze vereniging gedragen wordt 
door zoveel schoon volk. Mogen we hopen op een positieve evaluatie van ons project en op een continuering van jullie 
vertrouwen

Van harte,

Nik Honinckx
maart 2010

 1.1. Methode “Muze in Bikini” in theorie

De methode is gebaseerd op de Bauhausfilosofie van de kruisbestuiving. Tijdens een intensieve werkweek onderzochten 
we in hoever deze methode toegepast kon worden in onze werkomgeving. De analyse van de bereikte resultaten leidde tot 
het inzicht dat het werken rond een thema, telkens voor een bepaalde tijdspanne, een leidraad kon vormen voor iedereen 
die met Beeldenstorm in aanraking kwam, ongeacht de leeftijd van de deelnemers, en zowel voor de scholen als voor het 
vrijetijdsaanbod. Het scheppen van een basisdecor (sfeer) voor ieder thema en het aankleden van de Beeldenstorm-
gebouwen volgens deze sfeer, versterkt niet enkel het thema voor de bezoekers, maar laat ook toe de buurt erbij te be-
trekken, door spandoeken op de straatgevel van het gebouw. Elk thema wordt afgesloten met een gezamenlijk toonmoment, 
waarbij de groepen van de verschillende ateliers elkaar ontmoeten. Deze werkwijze draagt ertoe bij een intergenerationele 
en multiculturele werking tot stand te brengen.

 1.2. Methode “Muze in Bikini” in praktijk

De methode ‘Muze in Bikini’ kan als volgt omschreven worden: Het bepalen van één onderwerp waaraan binnen een 
bepaalde tijdspanne wordt gewerkt. Dit onderwerp is de leidraad voor iedereen die zich manifesteert in een samenwerking 
met Beeldenstorm, van de jongste tot de oudste deelnemer, zowel in het aanbod voor de scholen als in het vrijetijdsaanbod.     
De organisatie van een brainstorm waarbij men complementair op elkaar inspeelt. Dit resulteert in een stapel ideeën die 
voorgelegd worden aan de participanten en partners van onze atelierwerking. Het scheppen van een basisdecor (sfeer) 
waarin de participanten en de bezoekers van Beeldenstorm worden verzocht tot een verdere uitbouw.  Het aanreiken van 
documentatie: deskundigen en kunstenaars worden uitgenodigd tijdens de ‘24 karaat & +’-momenten om hun reflectie te 
geven op de voorgestelde onderwerpen. 
Performances, muziek- en theateruitvoeringen worden georganiseerd.  /  De thema’s worden afgesloten met toonmomenten 
die er toe moeten bijdragen dat doelgroepen uit de verschillende deelateliers elkaar ontmoeten. Op deze manier trachten we 
een intergenerationele en multiculturele werking tot stand te brengen.
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 1.3. Muze in Bikini en de Bauhausfilosofie

De Bauhausfilosofie is gebaseerd op het principe van de kruisbestuiving. Kunstenaars beperken zich niet tot hun gewoonlijke 
discipline. Ervaren kunstenaars werken samen met onervaren creatievelingen, acteurs met keramisten, zonder onderscheid, 
ook in afkomst of geloof. Beeldenstorm heeft zich steeds geïnspireerd op dit principe, maar we wilden nagaan of het mogelijk 
was deze ideeën nog verder te integreren in alle aspecten van onze muzische werking. Het project werd in juli 2008 ‘Muze 
in Bikini’ gedoopt en startte met een werkweek open voor kunstenaars en gemotiveerde amateurs van zeer uiteenlopende 
achtergrond, om vervolgens te onderzoeken in hoeverre de methode van de Bauhausfilosofie nog toegankelijk kan zijn binnen 
een hedendaags kader. Na de werkweek projecteerden we deze werkmethode op de reeds bestaande activiteiten. 
‘Muze in Bikini’ exploreerde manieren van tentoonstellen en zocht naar een manier om deze methode van kruisbestuiving 
te integreren in ondermeer kinderen- en jongerenwerking. Kinderen moeten hun creatieve zelf kunnen ontdekken zonder 
vooraf een beperkende keuze te hebben gemaakt. Theater moet overlopen in beeld, schilderen in monteren, muziek en dans 
in boetseren.

 1.4. Terugblik op 10 jaar Beeldenstorm 

toespraak januari 2009 voorzitter

Geachte genodigden, Geachte partners van Beeldenstorm, Beste vrienden van Beeldenstorm, Beste Beeldenstormers,
In naam van de Raad van Bestuur heet ik jullie allen van harte welkom op deze Nieuwjaarsreceptie. We zijn hier weer sa-
men om stil te staan bij en te klinken op de overgang van het ene naar het andere jaar. Steeds weer is het een moment van 
achterom kijken, maar precies om vooruit te kunnen kijken. 

Beeldenstorm viert dit jaar haar tiende verjaardag … maar Beeldenstorm is nog steeds Beeldenstorm van 10 jaar geleden, 
en tegelijkertijd is het ook helemaal niet meer datzelfde Beeldenstorm. 
Hebt U dat soms ook: je ziet jezelf en realiseert je dat je ouder, veel ouder bent, hopelijk wijzer, alleszins met meer er-
varing ... maar het gevoel binnenin is nog steeds dat van dat meisje of die jongen van 16 … speels en ernstig, de wereld aan 
je voeten, vol levenslust en geloof in de mogelijkheden van de mens…

Die ogenschijnlijke contradictie, dat spanningsveld tussen vroeger en morgen, tussen jong en oud, tussen continuïteit en 
verandering of vernieuwing is een motor in ons “worden” en ook van Beeldenstorm. 
2008 is het jaar van de wending, van de vernieuwing gebleken. Het team van Beeldenstorm heeft het voorbije jaar een haast 
volledige vernieuwing gekend. Verschillende medewerkers van de afgelopen jaren zochten nieuwe horizonten op. Nieuwe 
medewerkers kwamen de werking van Beeldenstorm versterken … En dat is op allerlei vlakken merkbaar, het is alsof er 
nieuwe geuren en kleuren zijn binnengetreden. 

Beeldenstorm heeft het afgelopen jaar duidelijk een nieuwe dynamiek gevonden, die ik denk zeer vruchtbaar en succesvol 
is gebleken. De muze in bikini is verregaand inspirerend geweest. 
De nieuwe website, waarop ook de filmpjes bekeken kunnen worden, moeten jullie absoluut eens bezoeken. Ik zou trouwens 
durven voorstellen dat er ook een filmpje zou gemaakt worden over de raad van bestuur … Beeldenstorm als centrum van 
verbeelding heeft dit jaar haar werking geplaatst in het perspectief van vier provocatieve, artistiek inspirerende thema’s. 
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- Tralies in b-mineur (over beperkingen in vrijheid)
- Flair obscur (over de duistere kant van de mens)
- ’t Ol van Pluto (georkestreerde waanzin)
- Wolkenkrabbers leren vliegen (over durven en angsten)

Het zijn overduidelijk ook maatschappelijk belangrijke thema’s, waarmee Beeldenstorm nogmaals “persiste et signe” haar 
uitgangspunten indachtig blijft: pluralisme, diversiteit, laagdrempelig naar iedereen én maatschappelijk engagement. Als Raad 
van Bestuur willen we het ganse team en elkeen individueel, en de bezieler van dit alles in het bijzonder, feliciteren en 
bedanken voor hun inzet en engagement. Het is immers vooral in de dagdagelijkse werking van Beeldenstorm dat deze 
visie zich moet concretiseren in elk project, elke activiteit of productie, in elk atelier. Enkel zo kan Beeldenstorm als open 
aanbod, als centrum van verbeelding, haar sociaal artistieke betrachting waar maken. Beeldenstorm is de afgelopen jaren 
ouder en wijzer geworden, heeft meer ervaring en expertise in huis. We kunnen rekenen en werken samen met een heel 
netwerk van waardevolle partners. De participatie aan onze activiteiten neemt toe, nieuwe kunstenaars en artiesten staan 
op, en we krijgen steeds meer vragen tot samenwerking en het opzetten van sociaal artistieke activiteiten … We vinden het 
een hele eer dat het werk van Beeldenstorm is opgenomen in het pas verschenen kunstenboek In Transit. Vijf jaar visuele 
kunsten in Brussel.

Beeldenstorm is gegroeid en nog meer Beeldenstorm geworden! 

Dit betekent ook dat de toekomst (2009) er anders uitziet en nieuwe horizonten in zicht komen … de verbeelding aan de 
macht … ook bij beleidsmakers.

Een belangrijke piste is alvast deze fantastische site, het gebouw en de mogelijkheden om te investeren opdat we de werking 
van Beeldenstorm beter kunnen uitbouwen. 
Een tweede weg waarop Beeldenstorm zich wil begeven, en waar ik verleden jaar reeds naar verwees, is het doortrekken 
van het Beeldenstorm project naar het domein van de sociale economie. We hebben in 2008 dit project niet kunnen halen, 
en voor zover we kunnen inschatten is dit dossier vooral mislukt vanwege een haast onbegrijpelijke administratieve mis-
communicatie. Maar ook hier “on persiste et signe”, we dienen het dossier het komende jaar opnieuw in. 

Tot slot nog dit::
Hier bij Beeldenstorm gaat het om schoonheid, kunst, om de kracht van de sociaal artistieke expressie van elkeen, om 
samenleven dus en uitsluiting tegengaan: om cultuur in actie. 

Elk jaar opnieuw proberen we beleidsmakers er van te overtuigen dat we hierdoor een essentiële steen bijdragen tot een 
betere wereld … en geloof me vrij: de wereld van 2009 heeft er grote nood aan! 

Ik breng dus een toast uit: op de toekomst van en met Beeldenstorm. 

Jenneke Christiaens
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 1.5. Integratie van de methode ‘Muze in Bikini’ in de vaste activiteiten

Vier thema’s werden vooropgesteld
- Flair Obscure, het duistere toegelicht, over de duistere kant van de mens
- ’t Ol van Pluto, georkestreerde waanzin
- Wolkenkrabbers leren vliegen, over de hoogmoed van de mens
- Tralies in b mineur, over beperkingen in vrijheid

De vier thema’s bleken zeer inspirerend te werken op de verschillende segmenten binnen onze doelgroep. Volwassenen, 
jongeren zowel naschools als binnen de schooluren, ze hebben de methode geapprecieerd. Elk van de participanten werd 
duidelijk geconfronteerd met de thema’s door de verschillende decors die bij aanvang van ieder thema werden uitgebouwd.
Naast ludieke kortfilms (producties uit eigen huis) werd de inspiratie op gang gebracht door gepaste voordrachten en 
inspirerende teksten. De resultaten van al deze hersenspinsels waren en zijn steeds terug te vinden op onze website.
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2. Aanbod voor scholen

 2.1. Invulling

Scholen werken rond een strikt ritme en daardoor komt het dat er eerst besloten werd om het rijtje dat vorig jaar werd 
ingezet vooreerst keurig af te werken. Zo kwamen alle thema’s bij iedere doelgroep aan bod.
Bij aanvang van het schooljaar 2009/2010 mochten de participanten à la carte hun thema’s kiezen. Er werd immers opge-
merkt dat er heel wat overlappingen ontstonden tussen de thema’s en dat er nog heel wat onverwerkt materiaal aanwezig 
was. 2009 en het eerste semester van 2010 zou dus een patchwork worden van materiaal ontleend aan bovengestelde 
thema’s. De thema’s en de grote lijnen bleven evenwel gerespecteerd.

 2.2. Basisonderwijs - Beletterd & Betekend

Om deze opdracht waar te maken, dient Beeldenstorm extra middelen aan te trekken. De middelen die ons ter beschik-
king worden gesteld zijn via het Grootstedenfonds zijn à priori niet bestemd om aan “artistieke” invulling te doen tijdens 
de lestijden.

Bijgevolg is Beeldenstorm verplicht om een omslachtige constructie op te richten.
- Het schooljaar 2009-2010 is de vierde jaargang van de constructie, uitgedacht door Beeldenstorm, in het kader van de 
projecten rond het deeltijds kunstinitiatie.
- Beeldenstorm wordt in deze constructie verplicht om een samenwerking aan te gaan met een academie uit het Deeltijds 
Kunstonderwijs. Vlaanderen stelt op die manier 16 lestijden ter beschikking en 6000 euro voor de omkaderingsopdracht 
en de onkosten voor materialen. De samenwerking die Beeldenstorm een viertal jaren geleden aanging met het deeltijds 
Kunstonderwijs, het RHoK verliep aanvankelijk, onder de toenmalige directie van Georges Van Aerschot naar wens, maar 
er werden wel een aantal problemen vast gesteld:
- Bij ziekte van de ter beschikking gestelde is het niet evident om de leerkracht te vervangen.
- Er is een te groot verschil in de honorering van de ter beschikking gestelde en de artiest die op de loonrol van Beelden-
storm staat. De verschillen staan weergegeven in onderstaande tabel.

Gedurende de vierjarige samenwerking werden er geen inhoudelijke problemen vastgesteld, dit kan men vaststellen uit de 
swot-analyse onder 2.2.1.

Met Directeur Georges Van Aerschot werd er een modus vivendi uitgewerkt om op een faire manier om te gaan met de 
verschillen tussen de personeelsbezetting in het project. 
- We organiseerden lestijden van midden oktober tot midden mei, 
- De gedetacheerde leerkracht werkt steeds samen met een artiest van Beeldenstorm
- Logistiek en inhoudelijk werd het project ondersteund door de middelen en het team van Beeldenstorm.
- In ruil werd aan de gedetacheerde leerkracht gevraagd om haar voorbereidingen, teneinde het gezamenlijk overleg toe 
te laten, te maken op Beeldenstorm.

Na de opruststelling van De heer Van Aerschot werd de fakkel door gegeven aan drie opeenvolgende directies.
Ivo Bryon, Willy Van Buggenhoudt, Ann Hondekyn. De respectievelijke opvolgers van stonden en staan zeer argwanend 
tegenover deze constructie.

b
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De verworven rechten en alles wat daaraan verbonden is, zorgen ervoor dat het water te diep wordt, terwijl er steeds in 
nauw overleg met de betrokken gedetacheerde leerkrachten afspraken werden gemaakt en gehandeld binnen het kader 
van dit compromis. Het project werd ook jaarlijks voorgelegd aan de inspecteurs van het Basisonderwijs en het Deeltijds 
Kunstonderwijs.
Vier directies op vier jaar tijd lijken echt niet bevorderlijk voor een gestroomlijnde continuïteit.

Naast de middelen die ter beschikking zijn gesteld door het project deeltijds kunstinitiatie vanuit Onderwijs Vlaanderen zijn 
er ook gelukkig de middelen uit de projectsubsidie VGC Onderwijs ten bedrage van 40.000€. Ter info: een voltijds 
werkkracht op de loonrol van Beeldenstorm kost bij benadering op jaarbasis 35.000€

De subsidieaanvraag werd conform de reglementering, regelgeving onderwijsprojectsubsidies, aangevraagd op 1 mei 2009. 
De afwikkeling van dit dossier stuitte op een vertraging, te wijten aan de snelheid waarmee de dossiers behandeld dienden 
te worden voor de verkiezingen. Bij het voorleggen van ons dossier werd daarbij gesteld dat een aantal uitvoeringsmodaliteiten 
en opgenomen contractuele verplichtingen dienden te worden onderzocht. Het betrof meer bepaald het engagement van 
Beeldenstorm in de Brede Schoolwerking van Kuregem, “Spelen in Verbondenheid” ingediend en beheerd door de Voorzienigheid.

De basisscholen die in dit project betrokken zijn:
- De Gemeentelijke basisscholen van Anderlecht:  De Kameleon en Scheut,
- De Scholen van het Gemeenschapsonderwijs: ‘t Regenboogje uit Etterbeek en De Toverfluit uit Molenbeek
Vanuit het Vrije Net zat in de oorspronkelijke constructie De Voorzienigheid, maar deze school  heeft echter eenzijdig na 
de eerste jaargang het project stopgezet.

Bij het onderzoek dat de ambtenaren dienden te verrichten werden deze mensen “gepakt door de tijd” De beslissing om 
Beeldenstorm al dan niet te subsidiëren werd uitgesteld door het ontslag nemend College van de VGC (Juni 2009) en werd 
verdaagd naar januari 2010. Gelukkig was de beslissing positief. Maar Beeldenstorm had in september 2009 niet de nodige 
fondsen om haar educatief programma naar wens op te starten. Het schooljaar 2009-2010 werd dus opgestart “achter 
tralies in b mineur“.

  2.2.1. Vragen rond kunsteducatie

De Beeldenstormers en andere pioniers in het domein van de kunsteducatie zijn van mening dat alle goede voornemens 
ten spijt “Brede School” project “Tijdelijke Kunstinitiatie” niet steeds het welzijn van het kind en zijn omgeving voor ogen 
heeft. Als verdedigers van het vrij onderzoek dienen we met open kaart te spelen. 
- Wat is de agenda in het project Deeltijds Kunstinitiatie?
- Zorgen dat er meer volk gaat naar het deeltijds kunstonderwijs?
- Naast “witneuzen” ook anderen en verschillen aan trekken?
- De kinderen van straat houden, hun een zinvolle vrijetijdsbeleving bezorgen ter bevordering van een verdraagzame 
samenleving?
- Heb je daarvoor wel leerkrachten nodig?
- De muzische vakken laten invullen door vakspecialisten?
- Is dit alles een strategie om de boventallige leerkrachten uren te bezorgen?

Wat is de open agenda van de Brede School?
- Welke zijn garanties voor een pluralistische benadering?
- Welke zijn garanties voor het netoverschrijdend werken van het Brede School verhaal binnen de lestijden?
- Wordt het pedagogische programma (beschouwing) geen leidraad van het project en kan de school zich bijgevolg voldoende 
openstellen voor iedere vorm van diversiteit?
- Is het pedagogisch project van de school niet al te confronterend naar de buurt toe?
- Hoe bewaakt men de neutraliteit en dient de regie van dit initiatief ingevuld te worden door onderwijzend personeel, 
verbonden aan hun specifieke arbeidsreglementering?
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- Is men er niet mee gebaad met het inschakelen van een neutrale regisseur en zou dat nu net geen functie kunnen worden 
voor de kunsteducatieve organisaties? Die zijn zowel bekommerd over de muzische beleving binnen en buiten de lestijden 
en werken vanuit een sterke buurtcomponent: organisaties die leven in de buurt, ook tijdens het schoolverlof.
Is dit programma geen al te gemakkelijke manier om bepaalde scholen extra middelen toe te schuiven en wordt het doel 
wel bereikt?

  2.2.2. Profiel van de witte raaf: 

Het is duidelijk dat de personeelsinvulling voor deze vraagstukken geen evidentie is.
We moeten ons openlijk bevragen of er wel voldoende gevormde specialisten aanwezig zijn.

Waar is de kweekvijver? Noch de Universiteit, noch het kunsthogeschool, noch het pedagogisch onderricht blijkt deze 
specifieke vorming aan te bieden.

Elke onderwijsvorm op zich biedt een stukje van de puzzel maar vormt geen sluitend geheel.
Men moet op zoek naar een gepaste opleiding en hier zijn er kansen.
Niet elke afgestudeerde artiest haalt de roemruchte musea of het groot podium, ondanks  de erkenning van het diploma. 
Niet iedereen in het onderwijs kan binnen de geëigende manier voor de klas staan, ondanks het diploma.

Het agogisch onderricht kan zich mogelijk openstellen en vorming aanbieden naar een bijzondere doelgroep waar naast 
agogische en muzische disciplines ook een bijzondere aandacht naar fysische en mentale gezondheid gaat. Expressievormen 
en filosofie en wellnessvormen verdienen meer aandacht in het onderwijs en zeker in de gefragiligeerde doelgroepen.

Hoe werken aan gelijke onderwijskansen als de doelgroep zich niet goed in zijn vel voelt?
 - Zichzelf leren kennen, omgaan met talent en beperkingen, meer is in u, uitdagingen aangaan
 - Werken aan eigenwaarden
 - Fierheid aankweken
 - Creatief leren omgaan met uitdagingen
 - Tegenslagen leren verwerken
 - Leren omgaan met verscheidenheid
 - Leren communiceren
 - Courtoisie
 - Zelfredzaamheid
Het verwerven van deze competenties zou ontwikkeld kunnen worden in centra voor verbeelding, de zeldzame witte raven 
die deze competenties, op het veld en met vallen en opstaan hebben verworven, moeten de kans krijgen om hun ervaring 
door te geven aan “de toekomst”. Labo’s waar klein en groot zich duidelijk zichtbaar manifesteren.
Leerling, naast leermeester, naast kind, naast ouder, naast samenleving.

Ambacht naast kunstenaar naast agoog. Creatieve broeinesten in concentratiewijken, begeleid door kunstenaars die eerder 
kiezen voor een begeleidende rol.  Artiesten die zich voltijds inzetten in dit werk en die de resultaten van dit werk be-
schouwen als een gezamtkunstwerk waaraan zij door hun specifieke vorming gestalte weten te geven.
Kunstenaars die dit engagement aangaan dienen een keuze te maken en trekken door te werken aan dit gezamtkunstwerk 
de deur van hun atelier “hun ivoren kamer” dicht.

Profiel van de begeleidende kunstenaar:
De artiest is een inspirator, een begeleider en manager, hij moet via zijn medium op een diplomatische manier compromissen 
tussen de verschillende doelgroepen tot stand brengen met oog en respect voor ieders cultuurgebonden eigenheid. Hij/zij 
waakt erover dat het niet de overheersende cultuur is die het beleid bepaalt, maar dat éénieder vanuit zijn origine elementen 
kan bijdragen die leiden tot een plek waar iedereen zich goed voelt. 
De kunstenaar wordt aangeworven op naam en op faam, hij dient een curriculum voor te leggen waarin zowel zijn artistieke 
als zijn sociale capaciteiten bewezen worden. Vaak is de aanwerving een gevolg van de samenwerking met een bepaalde 
kunstenaar die zich heeft ingezet voor één van onze talrijke deelprojecten.
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De Witte Raven die op Beeldenstorm de dienst uitmaken of uitmaakten zijn:

De audiovisuele ploeg: 
Sem Bucman, Pol Pauwels, Gregory Dellannay
De Voormalige kunsteducatieve ploeg: 
Lisa Matthys (mixed media), Thor Vandenbossche (dans), Natasja Billiau (beeldend), Kelly De Wilde (beeldend)
De huidige kunsteducatieve ploeg: 
Mieke De Bisschop (mixed media) Karolien Vanderstappen (mixed media) Irina Joerjan

  2.2.3. Swot-analyse “Beletterd en betekend” 
  Tijdelijk project kunstinitiatie:

   2.2.3.1. Leerlingenniveau:

sterkte
- Continuïteit van de activiteiten
- Aanvoelen van een muzisch schoolklimaat

zwakte
- Transfer van ateliers naar de klas

kansen
- Interactie tussen de verschillende leerlingengroepen.(overschrijdende activiteiten)

bedreigingen
- Geen

   2.2.3.2. Leerkrachtenniveau:

sterkte
- Duolessen: leerkrachten Deeltijds onderwijs + leerkrachten Basisonderwijs + artiesten Beeldenstorm: wordt een tandem
- Netwerking leren van elkaar:
 - manier van werken
 - interculturaliteit
 - werken met groepen
- Soepel inzetten van expertise
- Verplaatsing Basis Onderwijs naar Beeldenstorm (leren verplaatsen in de stad)
- Buurtgerichte werking

zwakte
- Niet steeds de goede reflex om verbanden te leggen tussen de ateliers en de leerplannen.

kansen
Tijdelijk project kunstinitiatie:
- Nog beter observeren van de leerlingen (breder leren observeren)
- Verder leren omgaan met de verschillende media.(fototoestel,camera,…)
- Opleidingsdag voor alle leerkrachten
 
bedreigingen
- Bedreigd in hun autoriteit. (schrik om autoriteit te verliezen)
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   2.2.3.3. Schoolniveau/Partnerniveau

sterkte
- Investeren in mensen met sterke Brusselbinding die bereid zijn om zich ook na de lestijden in te nestelen in het sociale 
leven van de buurt.
- Organisatorisch: aanwezigheid van meer materialen en dus meer mogelijkheden.
zwakte
- Niet iedere partner investeert evenveel in het project.

kansen
Tijdelijk project kunstinitiatie:
- Door de middelen te bundelen naar één creatieve oase kunnen de leerlingen beroep doen op professionele omkadering 
binnen en buiten het project.

bedreigingen
- Infrastructuur beantwoordt niet meer aan de vraag (max 50 lln.) 

  2.2.4 Activiteiten en Toonmomentenboek:
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 2.3. Secundair onderwijs

Voor jongeren uit het secundair werden verschillende projecten binnen de diverse thema’s opgezet voor het Koninklijk 
Atheneum Sint-Pieters-Woluwe. Er groeit ook belangstelling van elders in Vlaanderen. Zo werd Beeldenstorm gevraagt om 
de projectweken van  het Beroeps onderwijs te Tienen “Transformatie in Beeld” een project rond Nouveau realisme, uit 
te werken.

Daarnaast heeft Beeldenstorm ook projecten uitgewerkt voor een tiental jongeren die een persoonlijk ontwikkelingsproject 
volgen.

Beeldenstorm begeleidde verder drie jongeren in brugproject. Dit zijn jongeren die deeltijds leren en deeltijds werken en 
verbonden zijn aan het Don Bosco Instituut te Woluwe..

Beeldenstorm werd ook een vaste waarde voor stagezoekende jongeren uit het secundaire tweede kans onderwijs en voor 
zevende -jaars uit het beroepsonderwijs.

 2.4. Projecten voor hoger- en universitair onderwijs

Van bij de oprichting van Beeldenstorm genoot de afdeling Agogiek van de Vrije Universiteit Brussel de status van bevoorrechte 
partner. Met de groei van deze afdeling steeg ook de interesse in de activiteiten van Beeldenstorm. De oefeningen in Kuregem 
zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen, waarbij studenten uit traditioneel Vlaamse gezinnen zich positief manifesteren in het 
multiculturele werkveld. 

Bij de hervormingen binnen het universitair onderwijs (Bologna) werd er voor geopteerd om deze oefening in het cur-
riculum van de eerste bachelor op te nemen. Jonge mensen zetten bij deze hun eerste stappen in het professionele sociaal- 
artistieke werkveld: - werken met schoolgaande jeugd; - begeleidingprojecten, kunsteducatieve projecten; - naschoolse 
projecten; - vrijetijdsbesteding voor de volwassenen in de buurt, dansateliers; - verfraaiingsiniatieven; - kortfilms in de 
buurt; - oefeningen Mondelinge Taalvaardigheid Frans; - organisatie van een non-profit markt. Heel wat uitdagingen in een 
meertalige grootstad net op die plekken waar Jan modaal zijn neus voor zou ophalen. 

  2.4.1. Eerste jaar bachelor in de Agogische wetenschappen

Ook dit jaar engageerden weer heel wat eerstejaarsstudenten zich om mee te werken aan de projecten van Beeldenstorm.
De studenten werden diets gemaakt met de methodiek van Beeldenstorm, dit gebeurde via onder andere de “24 Karaat &+”- 
lezingen. Bij aanvang van de oefening worden de studenten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Uit dit gesprek moet  
hun motivatie blijken om toe te treden tot een bepaalde optie binnen onze werking Tijdens het tweede semester van het 
academiejaar 2008/2009 werden acht groepen gevormd.

- Dans: Met deze groep werd er getracht om ons volwassen dansatelier “Dansen à la carte” te laten aansluiten met het 
thema “Flair Obscure”. Studenten gingen de confrontatie aan met een publiek dat voornamelijk bestond uit vijftigplussers. 
Bal masqué (Venetiaanse maskers) en kortfilm leidde tot een kruisbestuiving van dit dansatelier met de andere muzische 
expressievormen.

- Film: De studenten werd de mogelijkheid geboren om een ondersteunende functie waar te nemen bij de uitvoering van 
het project “Derrière les barreaux” Deuxième année du grade de bachelier en langue et littérature (option français).

- Gevangenis:  Vrij spel is de titel van een fotoproject waarbij een vijftal jonge agogen onder begeleiding van een beeldend 
kunstenaar van Beeldenstorm de confrontatie aangingen met een tiental geïnterneerden uit de hulpgevangenis van Leuven. Het 
eindresultaat uitte zich in een reeks surrealistische portretten die gepubliceerd werden in een krantje. Deze unieke ervaring 
wekte veel positieve emotie los bij zowel de studenten, de geïnterneerden alsook bij het gevangenispersoneel.
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- Vliegende Brigade: Vanuit JES (Jeugd en Stad) werden we gevraagd om een reeks activiteiten voor IBO en WMKJ sa-
men te stellen.  Alle jongeren sloten aan op het project en de methode van Kleurenbeest. Het betrof volgende  verenigingen: 
Nekkersdal, Peterbos en KIK. Het methodeboek en het verhaal bleken ook aan te slaan bij oudere kinderen. Dit bewijst  
dat het verhaal heel waardevol is bij taalstimulerende activiteiten. De werking van de vliegende brigade werd afgesloten op 
het toonmoment tijdens het wijkfeest van 9 mei. Er werden spelactiviteiten ingericht met als speciale gast Kleurenbeest.

- Beletterd & Betekend: Een groep studenten stapte mee in ons programma “Beletterd en betekend.” De studenten 
werden geconfronteerd met onze visie op muzische vorming. Ze werden uitgenodigd om zowel mee te denken als te 
assisteren tijdens de verschillende ateliers die telkens hebben geleid tot een toonmoment (Zie toonmomentenboek).

- Festival des enfants: de vijfde leerjaren uit Kameleon en Maria Boodschap werden uitgenodigd om een onderzoek 
uit te voeren rond de restauratiewerkzaamheden van de Sint Katherinakerk te Brussel.
Studenten informeerden zich bij geschiedkundige en Brusselkenner Roel Jacobs. Een aangepaste rondleiding werd er door 
de studenten aan de kinderen gegeven. Daaruit volgden verschillende creatieve opdrachten die allen verband hielden met de 
belevenissen rond dit plein, in het heden en verleden. Ook werden de verschillende ambachten toegelicht die van toepassing 
zijn op de restauratiewerkzaamheden. 
De kinderen van beide scholen gingen samen op pad en er werden gemeenschappelijke ateliers georganiseerd in het 
Maria Boodschap Instituut. De tekeningen werden in een later stadium afgedrukt op de afsluiting die voor de kerk werd 
opgetrokken tijdens de restauratiewerkzaamheden. Dit project werd aangebracht door Festival Des Enfants, een Franstalige 
vereniging die het project ook realiseert voor drie Franstalige scholen.

- iPOT: De studenten en hun artistiek begeleider kregen de opdracht om een reeks activiteiten uit te werken voor 
jongeren met een Persoonlijk Ontwikkeling Traject. Dit zijn jongeren die een tijdje van de secundaire school worden ont-
trokken om met zichzelf in het reine te komen (time-out). 
Er werd besloten om deze jongeren te laten werken aan een beeldend project (fotowerk en assemblages uit herwerkte 
materialen). Ook deze jongeren lieten zich inspireren door het thema “ ‘t Ol van Pluto”, “Georkestreerde Waanzin” een 
uitstap naar het Dr. Guislain Museum te Gent vormde een interessante aanzet voor deze opzet. Deze atelierwerking 
werd afgesloten met een toonmoment in de tuin van de organisatie INTRO-Brussel.

      

- Coördinatie: Een drietal studenten kregen de taak om overzicht te houden over de verschillende projecten en om een 
onderliggende coördinatie op te nemen. Zij zorgden tevens voor de promotie van de twee Kuromarkten en het wijkfeest. 
Zij onderzochten een mogelijk aanbod en verzorgden de contacten naar de externe participanten. Het goede verloop van 
het toonmoment en het wijkfeest van 9 mei 2009 lag in hun handen.
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  2.4.2. Deuxième année du grade de bachelier en langue et littérature 
  (option français)

Reeds voor het derde jaar op rij realiseerde Beeldenstorm voor deze studenten een reeks kortfilms. De voorwaarde tot 
deze samenwerking bestaat erin dat de studenten kiezen voor Kuregem en omgeving als locaties. Studenten aanzetten om 
mensen uit onze buurt aan te spreken werkt destigmatiserend.

Ook deze studenten inspireerden zich aan een van onze thema’s “Tralies in b mineur”, over de duistere kant van de mens. 
Hun project droeg de titel “Derrières les barreaux”. Beeldenstorm verzorgde in samenspraak en op verzoek van professor 
Evelyne Namenwirth de begeleiding. Deze omvatte een introductie in de technische filmwereld, beginselen van de filmtaal, 
begeleiding bij het maken van synopsis en scenario, de uiteindelijke realisatie, de grafische vormgeving en de realisatie van 
de publiciteit rond het toonmoment.

De studenten van deze afdeling organiseerden op 14 mei 2009 in de VUB een voorstelling van hun kortfilms:

A la recherche des déracinés et/ou de nous-mêmes? over het gevecht van 4 studenten:

Phèdre:
De titel verwijst duidelijk naar de tragedie in vijf bedrijven van Jean Racine (1654). Wat is de link met het thema “Derrières 
les barreaux”?, Als de eeuwen vervliegen en elkaar opvolgen, blijft dan de vloek van Phèdre onveranderd?

La famille:
Een jonge vrouw droomt dat ze haar verspreide familie terug bij elkaar kan brengen, een andere jonge vrouw getuigt van 
grenzen die opgelegd werden door “afstanden” waardoor haar “liefde” wordt geketend.
“Les barrières intergénérationnelles”
“Je suis fille de marin” 

Ca deraille:
Wat gebeurt er met ons wanneer het lichaam, de geest en het brein niet meer volgt, Ontsporen?
“Le couperet”
“Court-circuit”
“La tour de contrôle”

Résidence Alcatras:
In dit filmpje bevinden we ons in de residentie Alcatras. De bewoners zijn typetjes met veel charme.
We worden uitgenodigd op een kennismaking en een rondleiding van hun gesloten wereldje.
We maken kennis met:
- Madame Devaer, een bejaarde dame die het verleden niet kan loslaten sinds haar man Auguste overleed.
- Madame Morinière, psychologe met een aantal ernstige problemen.
- Madame Duponet, voelt zich slecht in haar vel en is patiënte van mevrouw Morinière
- Monsieur Ibramovitch, wil kost wat kost wereldkampioen schaken worden.
- Madame Coquelau, lijdt aan obsessioneel gedrag.

De inspanningen die geleverd worden voor dit project zijn niet gering, de return is echter zeer groot, zeker op de mo-
menten dat het emotioneel zeer moeilijk gaat. Tijdens de oefening werden we geconfronteerd met het droevig heengaan 
van studente Reinie Puttaert. Onze oefening bindt studenten op een manier aan elkaar die zich onderscheidt van een 
doorsnee hogescholschool-student relatie. De emoties die ontstaan bij de uitvoering van dergelijke projecten gaan dan ook 
zeer diep. Er wordt gepraat en gefilosofeerd, grappig, ernstig en soms pijnlijk. We zijn ervan overtuigd dat de samenhang 
die gecreëerd wordt bij de realisatie van dergelijke projecten een waardevolle bijdrage levert tot de algemene ontwikkeling 
van de student. 
Mogelijk heeft deze oefening dan ook bijgedragen tot het verwerken van het leed dat ons allen zwaar heeft getroffen. We 
zijn in elk geval de morele consulenten van de Unie Vrijzinnige vereniging Stalingradlaan , Ingrid en Jan enorm erkentelijk 
voor de begeleiding die we gekregen hebben bij de verwerking van “ons” verlies.
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Elke Audooren

Gaëlle Coutteau

Mathias Meert

Dorien Bortels
Reinie Puttaert

Marie Van den Dooren    Iris Van der Borght

Clara Engels

         Alcatras

À la recherche des déracinés et/ou de nous-mêmes?
Le combat de 4 étudiant(e)s.

Koen Deckmyn

Nous tenons à remercier …

… notre professeur Evelyne Namenwirth pour nous avoir guidé/e/s dans cette 
merveilleuse aventure;
… la “vzw Beeldenstorm”: merci en particulier à Nik Honinckx, Sem Bucman, 
Pol Pauwels, Kelly De Wilde, Lisa Matthys, Gregory Delannay, Thor Vandenbossche, 
Bart Vandeput, Saïdou Bah et Mohamed El Yattouti pour leurs efforts, leur travail et leur 
patience;
… le “Interfacultair departement voor taalonderwijs”: merci en particulier à Marie-Reine 
Blommaert, Herman Goossens et Michael Whitburn;
… les professeurs très compréhensifs;
… le service “Leslokalenbeheer”;
… le “Vakgroep TALK”;
… Reuben Mosselmans pour la belle réalisation d’une affiche....non retenue;
… Berten Decolvenaer pour le montage du making of;
… Sal van Wezel pour le tournage des images de Jeroen Deckmyn;
… Monsieur Vanderhaeghen, directeur de la maison de repos ‘Résidence Birmingham’, le 
personnel pour l’hospitalité, l’aide et le bon repas;
… la pensionnaire, Madame M. Hauwaert  qui a bien voulu jouer le rôle de Madame De-
vaer dans « Résidence Alcatras »;  
… le pensionnaire, Claude Michel pour ses talents d’acteur et... pour les airs d’accordéon;
… Les clubs d’échecs “Caissa Woluwé”,  “Koninklijke schaakclub Pion Aalst”,  
“Schaakacademie Limburg”, spécialistes dans l’art du jeu d’ échecs, pour les nombreuses 
explications;
… la chanteuse Barbara pour “La Solitude »;
… Els Mommaerts et la petite Rosa pour l’ hospitalité;
… Christiaan Oyen (A.S.B.L. Chez Nous);
… Nicolas Santamaria-Ombrados pour le rap;
… la petite Anissa Nori qui fut priée de manger des petits-beurres devant la caméra, sa 
mère ValérieVander Meiren;
… la petite Clara Criado-Alvarez qui fit si joliment voguer son voilier en chantant “Qui 
peut faire de la voile sans vent”;
… Noémie Keuleers dans “Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan åror?”

  

De oefening
zwoegen op het witte blad
schrijfl ijntjes vervagen 
de steun voor ieder woord is weggevallen

gespalkt de vingers door de pen
die sporen van woord tot in de toppen voert
die blauw laat vloeien op het blad
het antwoord op die vele vragen
gedachten geoefend op een lijn
een neerslag van kennis en onwetendheid

hier en daar een woord verkeerd gemeten 
en een cijfer te kort geschreven
herinnering te kort geschoten

woorden breien volle zinnen 
en bespotten ‘t blanke blad

en plots is ‘t tijd om af te geven
het blanco blad
het volgeschreven

te vlug
te weinig tijd gekregen

maar wat je schreef
het grift ons verdere leven
 
Nik Honinckx voor Beeldenstorm
April 2009
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 2.5. Ons erfgoed in feestverpakking

Het vijfde studiejaar van de Gemeentelijke Basisschool Kameleon en het vijfde studiejaar van de Vrije Basisschool Maria 
Boodschap werden ondergedompeld in een Brussels project. Ze leerden de buurt van het Sint-Katelijneplein kennen. Er 
was aandacht voor de restauratie van de kerk en de geschiedenis van dit plein werd via onderzoek, rondleiding , tekens en 
schrijfopdrachten ontleed.
Dit project is een samenwerking met de Franstalige organisatie Festival des Enfants. Deze organisatie betrekt drie Franstalige 
scholen met het project. Aandacht voor het cultureel erfgoed is de spil van het project. De resultaten van dit project worden 
op een aanschouwelijke manier aan het groot publiek vertoond. Tekeningen en foto’s worden in een later stadium uitgeprint 
op de afschermzeilen van het te restaureren gebouw, de Sint-Katelijnekerk.

Om dit project te realiseren werden er een tiental ateliers georganiseerd met beide scholen, er werd dus netoverschrijdend 
gewerkt.

Op 26 april werden de resultaten van al dit fraais geëxposeerd tijdens de erfgoeddag in Tour & Taxi’s. Beeldenstorm verzorgde 
een stand van honderdvijftig vierkante met vijf workshops. De Studenten van de VUB zorgden voor de uitwerking van deze 
ateliers in samenwerking met Festival des Enfants.

 2.6. Kapstokprojecten:

Kapstokprojecten zijn projecten die tot doel hebben de leerkrachten met een grotere zelfstandigheid om te leren om gaan 
met muzische vorming. In de kapstokprojecten is er aandacht voor zo veel mogelijk muzische werkvormen: dans, muziek, 
plastische vaardigheden, theater. Alle verhalen draaien rond “waarden”.
De thema’s werden behandeld in de kapstokverhalen kregen een plaats in de subthema’s van Beeldenstorm.
Kleurenbeest omvat momenteel twee prentenboeken met een daaraan gekoppeld methodeboek.
Verhaal en methodeboek is ontworpen voor de laatste kleuterklas. Miss Rotzooi is een verhaal voor kinderen uit het vijfde 
leerjaar, die stapsgewijs worden geleid tot de uitvoering van een musical.

  2.6.1. Kleuteronderwijs: Kleurenbeest

Kleurenbeest omvat twee verhalen voor kleuters(laatste kleuterklas) en/of eerste studiejaar.

Het eerste prentenboek en methodeboek:

Concept::
Kleurenbeest is een vijfdelig verhaal over een wezen en haar kroost. Deze wezens (de kleurenbeesten) voeden zich met de 
kleuren van de stad, en komen via deze stad in contact met kleuters. Er wordt een band geschept tussen Kleurenbeest en de 
kleuters. Deze band biedt een kader waarbinnen de kleuters zichzelf, hun klas en de buurt (stad) waarin ze leven ontdekken.

Doelen:
ontwikkelingsdoelen
Methodiek:
Er worden elementaire aspecten uit de muzische deelgebieden aangereikt in de vorm van opdrachten en experimenten. 
Zo worden de psychomotorische vaardigheden, de verbeelding en het denken van de kinderen ontwikkeld.
Door middel van interactie en associaties rond de vijf verhalen word het taalgebruik bevorderd. 
De zelfstandigheid en de sociale vaardigheden van het kind worden bevorderd door hoekenwerk en groepswerk.

Hulpmiddelen:
De begeleid(st)ers worden ondersteund door een prentenboek en een ideeënboek met bijlagen. Het ideeënboek bevat 
opdrachten en andere ideeën die steeds worden gelinkt aan het Kleurenbeest-personage. 
De bijlagen zijn o.a.:
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een CD met Kleurenbeestliedjes,
een Kleurenbeestpak,
allerlei fotografisch materiaal,
informatie over musea en (hedendaagse) kunst,

Kleurenbeest legt een ei
In het tweede boek legt Kleurenbeest een ei. Kleurenbeest houdt het ei warm maar het wil niet barsten. Kleurenbeest 
wacht geduldig. Ze neemt het ei overal mee en de tijd gaat voorbij. Op een dag kruipen er drie kindjes uit het ei. Ze zijn 
alle drie heel verschillend. (thema’s: geboorte, de seizoenen, het weer,...)
In de daaropvolgende boekjes worden de drie kindjes van Kleurenbeest voorgesteld.

Kleurendikkiebeest eet te veel. Hij eet niet alleen graag felle kleuren maar ook muziek. Zijn staart eindigt op twee drum-
stokjes en hij maakt de hele dag lawaai. Hij vindt het ook erg leuk om de mensen te pesten. (thema’s: muziek, pesten, voeding, ...)

Kleurenfeebeest is een dromer. Niemand weet dat ze kan vliegen met haar staart. Als iedereen slaapt vliegt ze over het 
bos en dan komt ze rare wezens tegen. Je zal haar nooit in de stad vinden, want ze is bang van mensen. (thema’s: nachtdieren, 
fantasie(wezens), licht en donker, ...)

Kleurenzoekbeest is de snelste van de drie. Hij zit nooit stil en gaat op stap om nieuwe dingen te ontdekken. Zijn staart 
eindigt op een pijl en wijst hem de weg als hij verdwaalt is. Hij maakt mama Kleurenbeest ongerust omdat hij niet wil eten, 
graag met mensen praat en soms spoorloos verdwenen is. (thema’s: reizen, uitvinden, beweging, ...)
- Voorzienigheid
- Sint Niklaas instituut
- De Luchtballon Tienen
- Sint Thomas lerarenopleiding voor kleuters en lagere school
- ‘t Regenboogje Etterbeek

Het kleurenbeestverhaal liep in drie kleuterscholen, het methodeboek en het prentenboek geniet heel veel bijval en het 
drukken van meerdere exemplaren dringt zich op. Verschillende scholen pakten uit met de resultaten van de werking tijdens 
toonmomenten. In een aantal scholen heeft Kleurenbeest een vaste plaats verworven. De mogelijkheid wordt onderzocht 
om van het verhaal Kleurenbeest een theatervoorstelling met begeleidende ateliers uit te werken. 
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  2.6.2. Basisonderwijs onderwijs: Miss Rotzooi 

Schooljaar 2009/2010 was er geen school die inschreef voor het project Miss Rotzooi. Het thema werd wel gebruikt tijdens 
de kinderstage tijdens het paasverlof in Aximax.
Miss Rotzooi werd begeleid door twee medewerkers van Beeldenstorm. Er was een toonmoment er was ook een intense 
muziekwerking; Beeldenstorm wist een muzikant aan te trekken, die naast de bestaande liederen ook nog nieuwe liedjes 
met de kinderen componeerde en ter uitvoering bracht.

  

  2.6.3. Mijnheer Grijs 

De nadruk lag op de educatieve omkadering van de voorafgaande theatervoorstelling “Meneertje Grijs”, door Kolonie MT. 
De ateliers die we wisten aan te bieden kaderden in een reeks schoolvoorstellingen ingericht door Gemeenschapscentrum 
De Rinck. 
Verschillende Gemeenschapscentra zoals de Zeyp, Elzenhof en verschillende scholen verzochten om deze ateliers en men 
evalueerde de ateliers positief. De voorafgaande theatervoorstelling is gebaseerd op een prentenboek. Dit prentenboek 
vormde de basis van het atelier; het verhaal werd herhaald en gelinkt aan de afbeeldingen in het boek. In interactie met 
de kinderen werden zij gestimuleerd om het verhaal, en de emoties daarin, te verwoorden. Hierop volgde een lichamelijke 
expressie, door middel van 3 oefeningen. Kinderen werden uitgenodigd voorwerpen uit het verhaal uit te beelden, anderen 
moesten die raden. Daarna kregen ze een kleuropdracht, met de nadruk op het uitdrukken van emoties. Tenslotte dansten 
de kinderen erop los.

De reacties waren heel positief. De leerkrachten werd gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Ook zij waren over-
wegend positief. 
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3. Naschoolse activiteiten

 3.1. Ket in Kuregem (KIK)

Het naschools aanbod voor de kinderen uit het Nederlandstalig Onderwijs te Anderlecht loopt gestroomlijnd.
Kinderen van Kameleon (Anderlechtse Gemeenteschool) en de kinderen van de Voorzienigheid participeren twee maal 
per week aan activiteiten die eveneens kaderen in onze themawerking. (Zie toonmomentboeken) Op deze manier kwam 
Beeldenstorm ook zijn verplichtingen na betreffende het Brede School-project van de Voorzienigheid “Spelen in verbonden-
heid”.

   

 3.2. Jeugddienst Gemeente Anderlecht 

Binnen het kader van ons thema “Flair Obscur” werd tijdens de herfstvakantie een atelier georganiseerd. De belangstel-
ling van de doelgroep was echter te zwak. Naar de toekomst dient men te zorgen voor een betere doorstroming van de 
informatie naar de doelgroep.

 3.3. Op aanvraag

Verschillende instellingen zoals Jeugd & Muziek, Jeugd & Poëzie, Aximax, Peterbos, en andere IBO’s en WMKJ’s vroegen ons 
om occasioneel projecten uit te werken. Deze projecten vonden plaats op woensdagnamiddag op dinsdagavond of tijdens 
een schoolvakantie(‘s). 
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4. Vrije tijd en volwassenvorming

 4.1. Vaste ateliers 

Naast een reeks creatieve ateliers, bieden we onze participanten ook stof tot nadenken. De Muze in Bikini zorgt er voor dat 
er een interactie ontstaat tussen de verschillende activiteiten van Beeldenstorm. Waardoor we kunnen stellen dat geheel 
onze werking aan visie heeft gewonnen.

  4.1.1. Op maat geknipt

In ons naai- en kostuumatelier verwelkomden we volwassenen uit de buurt. Van professionele kleermakers kregen ze tech-
nieken aangereikt voor het zowel werken met naaimachines als met de hand. Dit atelier kende een stevige aangroei en dat 
is vooral te wijten aan de deskundigheid en de hartelijkheid waarmee Seidou Bah en Abu Sall omgaan met de doelgroep. Het 
mooie in dit verhaal is eveneens het feit dat dit atelier begeleid wordt door twee mannen. Hierdoor worden rolpatronen 
doorbroken en verwerven deze mensen een voorbeeldfunctie, niet in het minst voor de kinderen die tijdens hun kunst-
educatieve activiteiten vaak een beroep doen op dit atelier.

     

  4.1.2. Keramiekatelier

Malanka Lannoyé heeft dit atelier een duidelijke richting gegeven en de resultaten spreken voor zich. Er wordt veel meer 
geëxperimenteerd. Het groepje leerlingen voelt zich thuis in haar atelier en werd ook dit jaar aangevuld met een paar 
nieuwelingen ontvangen.

  4.1.3. Teken- en schildersatelier

Nina Joerchjan brengt wekelijks een groepje van een viertal mensen bij mekaar. Nina is een zeer ervaren schilder en heeft 
veel aandacht voor techniek. Langzaam hebben we de participanten kunnen losweken van hun eigen, vaak inspiratieloos 
werk. De thema-werking heeft hier zeker toe bijgedragen. Verschillende kunstenaars en technieken werden bestudeerd en 
vergeleken.
  4.1.4. Dansen à la carte

In ‘Dansen à la carte’ kreeg een vaste groep volwassenen dansles van Henriëtte Roth, instructrice in stijldansen. De dansen 
varieerden van salsa tot tango en wals. De meeste participanten zijn leden van andere dansverenigingen, die zich op zondag 
nog eens extra willen toeleggen op verschillende disciplines. Dit jaar verzorgden zij ook een aantal publieke manifestaties:
Jaarmarkt Anderlecht “Bal Musette”, onze nieuwjaarsreceptie,“Fête Intergenerationelles”, ons eigen wijkfeest .
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 4.2. Lezingen en performances ‘24 karaat & +’

Hier zochten we naar het aanreiken van kwaliteitsvolle documentatie. Deskundigen en kunstenaars werden uitgenodigd 
tijdens de ‘24 karaat & +’-momenten om hun reflectie te geven op de voorgestelde onderwerpen. Performances, muziek- en 
theateruitvoeringen werden georganiseerd. Het podium stond open voor zowel professionele artiesten als amateurs met 
een interessant voorstel. Binnen dit project streefden we steeds naar een interactie met de toeschouwers.
Dit jaar kwamen volgende lezingen aan bod:

“Flair Obscur”, over de duistere kant van de mens: 
  - Frans chanson (Irène Deneuville) 
  - Duivelse transities (Christophe Busch) 
“Wolkenkrabbers leren vliegen”, over durven en angsten: 
  - De vrijheid van het Bauhausmodernisme (Willem Elias) 
“ ‘t Ol Van Pluto”, georkestreerde waanzin: 
  - Kunst, waanzin, outsiderskunst (Annelies Van Wetteren) 
  - “Uitgewist” (toneelvoorstelling door Pol Goossen) 
  - Ende Nicht (?) (muzikale toneelvoorstelling) (Hommages vzw)    
“Tralies in b mineur”: 
  - Messiaen: Quatuor pour la fin du temps (Hommages vzw) 
  - Is there anybody out there? (Rudy Machiels) 

“De vrijheid van het Bauhaus 
modernisme,

niet gesmaakt 
door kunstkenner 

Hitler”. 

De 24 karaats en meer lezingen reflecteren over universele 
maatschappelijke thema’s als macht, vrijheid, waanzin of 
hoogmoed. 6 keer per jaar nodigt Beeldenstorm vzw bevlogen 
specialisten uit om hun kennis te delen met een divers publiek. 
Aan de hand van woord, klank, muziek, foto’s en bewegende 
beelden wordt het publiek geconfronteerd met eigenzinnige 
standpunten en wordt het ondergedompeld in een unieke, in-
spirerende ervaring. Na de lezingen is er ruim plaats voor debat.

Woensdag 28 oktober 09
om 18.00 uur: 

Bergensesteenweg 145 1070 Anderlecht

Wolkenkrabbers 
leren vliegen’. 
Over hoogmoed.
Walter Gropius stichtte het Bauhaus - het beroemde Duitse 
opleidingsinstituut voor kunst en kunstnijverheid - in 1919 te 
Weimar.  Bauhaus werd ontbonden in 1933, enkele maanden na 
de machtsgreep van Adolf Hitler. Met woord en beeld wordt het 
kunsthistorische belang van het Bauhaus geduid. Ondanks het 
feit dat Hitler dit toonbeeld van het modernisme kapot poogde 
te krijgen, leven de ideeën ook vandaag nog verder. Zo hanteert 
ook Beeldenstorm, de organisatie waar de lezing plaats vindt, 
de filosofie van het Bauhaus nog steeds als inspiratie voor haar 
sociaal-artistieke buurtwerking …

Willem Elias promoveerde in 1989 tot doctor in de Wijsbe-
geerte met een proefschrift over de relatie tussen hedendaagse 
kunst en educatie. Vandaag is Willem Elias gewoon hoogleraar 
en decaan van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschap-
pen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is onder meer auteur 
van de boeken ‘Aspecten van de Belgische Kunst na ‘45’, deel 
I en deel II.

Lezing door  W i l l e m  E l i a s 

   

Hommages vzw
Live performance
David Van Looveren: piano
Florian Peelman: altviool       
Wouter Aerts: klarinet
Stef De Paepe: regie & tekst         
Anton de Vilder: licht
Stefaan Degand: spel

&   Beeldenstorm
Film
Regie & realisatie:
artiesten van Beeldenstorm
Klank:
Hommages vzw met:
David Van Looveren: piano
Liesbeth Devos: zang

Zaterdag 3 oktober ’09 
om 22.00 uur 

Zondag 4 oktober ’09 
om 19.00 uur

Beeldenstorm Bergensesteenweg 145
1070 Anderlecht ( metro Clemenceau)

www.beeldenstorm.be

Reservaties: 02/523.43.50

V.u.: Nik Honinckx Bergensesteenweg 145 1070 Anderlecht

Ende Nich(t)?hommage aan Schumann
www.beeldenstorm.be

“Uitgewist”

Toneelvoorstelling 
en zomeretentje met BBQ

BEELDENSTORM vzw, Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht 
(metro lijnen 2 & 6 / bus 46 van Brouckère halte Clemenceau)

Pol Goossen
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Zaterdag 20 juni 2009

14u30

“Uitgewist”
Toneelvoorstelling 
en zomeretentje met BBQ

Pol Goossen
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Zaterdag 20 juni 2009 
14u30

Jaren geleden gaf een man een dagboek aan de toneel- en tv-acteur Pol 
Goossen. In dat geschrift deed hij verslag over zijn leven met het lijden en de 
dood van zijn vrouw, die aan alzheimer leed. Nu, zoveel jaren later, brengt Pol 
Goossen het leven en de dood uit dat dagboek weer tot leven in ‘Uitgewist’.

Voor het volledig programma, de theatervoorstelling, de BBQ en dranken 
(wijn, frisdrank en koffie) bedraagt de bijdrage voor de leden van de 
August Vermeylenkring slechts €10 all in! Niet-leden betalen slechts €15.

PROGRAMMA
14u30: ontvangst bij Beeldenstorm
15u00: start theatervoorstelling “Uitgewist”
16u30: gedachtewisseling ‘dementie en euthanasie in een vrijzinnig perspectief’
18u00: start BBQ

WANNEER
ZATERDAG 20 JUNI 2009 - 14u30

WAAR
BEELDENSTORM vzw - Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht 
(metro lijnen 2 & 6 halte Clemenceau / bus 46 van Brouckère halte Clem-
enceau)

PRIJS
Prijs leden “August Vermeylenkring” all in: €10, niet leden €15

Inschrijven (verplicht) vòòr 15 juni door betaling op rek. 000-0099616-94 
van AVK, met vermelding ‘Uitgewist + BBQ’ en naam deelnemer(s). 
Inschrijven kan ook telefonisch of via e-mail bij de voorzitter: 
0475-205255 / elke.roex@skynet.be

ORGANISATIE 
AUGUST VERMEYLENKRING BRUSSEL vrijzinnig – socialistisch – Vlaams 

met de steun van
CENTRA VOOR MORELE DIENSTVERLENING BRUSSEL/JETTE 
INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING BRUSSEL
UNIE VAN VRIJZINNIGE VERENIGINGEN
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AUGUST VERMEYLENKRING BRUSSEL
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 4.3. Pacheco Art Forum

In ‘Pacheco’ werden artistieke ateliers gegeven binnen de context van een bejaardenhuis en een instelling voor psychiatrische 
patiënten. Bedoeling was naast het therapeutische dat uitgaat van artistiek werk, ook de deuren tussen buitenwereld en in-
stelling open te gooien. We analyseerden diverse aspecten van de plastische kunsten, terwijl we werkten rond verschillende 
thema’s. 

Bijvoorbeeld: - Vegital city:  werken met natuurlijke materialen, de natuur in de stad, de natuur wint van de stad; arte povera. 
Gerefereerde kunstenaar: Luc Schuiten. - Arboretum: studie van de bomen op de Pacheco-site, plantenstudie, vogels en 
dieren. Gerefereerde artiesten: Luc Schuiten en Louise Bourgoi. 
Technieken: Monodruk, assemblages, textiele werkvormen, gips. In het kader van onze samenwerking met het Pacheco Art 
Forum, worden er zowel activiteiten uitgedacht voor kinderen als voor senioren.

 4.4. Europese projecten

EVS (European Voluntary Service)

In het voorjaar van 2009 werd onze vereniging aangesproken door Nele Lycke , een ceramiek - kunstenares, met de vraag 
of we niet als haar zendorganisatie binnen het project “Youth in action” zouden willen fungeren. 
“Youth in action” is een zijproject van Jint vzw, een vereniging die zich gespecialiseerd heeft in opleidingen, stages en sociaal-
artistieke projecten in het buitenland. 

De jongeren schrijven zich in en zoeken een ontvangstorganisatie in het buitenland om als vrijwilliger of stagiair een aantal 
maanden daar te werken. Zo doen ze hun ervaring op en engageren zich voor een betere wereld. 
Nele Lycke had aanvankelijk een organisatie gevonden in Paramaribo in Suriname. Daar zou ze vier maanden werken aan 
een ceramiekproject. Om te mogen meedoen moest ze een erkende zendorganisatie in eigen land hebben. 
Vanaf 15 april 2009 stond Beeldenstorm vzw ingeschreven en erkend als een zendorganisatie voor vrijwilligers. Dit had 
interessante voordelen: organisaties die vrijwilligers uitsturen staan automatisch ook open om de vrijwilligers te ontvangen. 
De inschrijving is drie jaar geldig.

Helaas werd het project van Nele Lycke afgeblazen door haar ontvangstorganisatie in Suriname. 
Ondertussen stond Beeldenstorm ingeschreven als een zend -en automatisch ook ontvangstorganisatie met het gevolg dat 
de motivatiebrieven en aanvragen om een tijdje vrijwillig bij ons te werken van overal in de wereld begonnen binnen te 
komen. Voorlopig kunnen wij ook geen vrijwilligers ontvangen: we bezitten immers geen middelen om in het onderhoud 
van de vrijwilligers te voorzien.
Gelukkig werden we in de zomer van 2009 met een gelijkaardig voorstel aangesproken door Aurélie Tillekaerts, een VUB - 
studente cultuurwetenschappen. Aurélie had een sociaal-culturele organisatie gevonden in Maltova, Italië die ook meedeed 
aan het EVS-project. De vereniging organiseert jaarlijks een literair festival en doet hiervoor beroep op buitenlandse 
vrijwilligers. Het paste perfect binnen Aurélie haar literaire interesses en ambities en in september 2009 vertrok zij naar 
Maltova in Italië. Haar vereniging in het buitenland is Alce Nero en haar contactpersoon is de verantwoordelijke van de 
vereniging, Vittoria Poli. 

Tot het einde van het jaar was Aurélie actief bezig met de voorbereiding van de literaire festival in Maltova. Dit was vooral 
organisatorisch en promotioneel werk. Haar verslag over de  afgelopen festival in maart 2010 volgt nog. Hierna zullen we een 
evaluatie maken en bekijken hoe we actiever in dit project kunnen stappen en wat de mogelijkheden zijn voor Beeldenstorm 
om in de toekomst de vrijwilligers te ontvangen.
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5. Feesten, opendeurdagen en tentoonstellingen

 5.1. Nieuwjaarsreceptie

16 januari 2009: Nieuwjaarsreceptie op Beeldenstorm -  deze jaarlijkse traditie in feesteditie groeit jaar na jaar. Tijdens deze 
receptie wordt een creatief jaaroverzicht gebracht, uitgebreid gedocumenteerd met film, voordracht en muziek. Aansluitend 
volgt er een dansfeest. Deze jaarlijkse traditie is een intergenerationeel treffen van mensen uit alle sociale klassen.
Elk jaar is dit feest een morele opsteker voor Beeldenstorm en een blijk van erkenning. 

         

 5.2. Erfgoeddag ‘uit vriendschap’

Voor de tweede keer op rij zorgt Beeldenstorm voor een opgemerkte stand van honderdvijftig vierkante meter met 
bijbehorende ateliers die in verband staan met het restauratieambacht.
Glasschilderkunst, beeldhouwen en frescotechnieken worden op een speelse manier voor de kinderen ingeleid.
Daarnaast stelden we de resultaten van de vier projectjaren ten toon. We genoten een ruime belangstelling , maar de 
promotie van dit evenement liet echter zeer te wensen over. Bijgevolg was de opkomst gering. Mogelijk was er tijdens die 
periode een overaanbod in het Brusselse.

Naast onze stand in Tour & Taxi’s vond er in Beeldenstorm ook een activiteit plaats. Kinderen konden in een reuzenbed ver-
haaltjes vertellen. Deze verhaaltjes werden verfilmd. De link met “de vriendschap’ werd bereikt via de figuren Bert en Ernie. 
Maskers van deze personages uit Sesamstraat werden ter beschikking gesteld. Het stemmige hemelbed en een gigantische 
hoop kussens bracht de kinderen in de juiste sfeer.

 5.3. Wijkfeest: l00l Kuregem + Kuromarkt 

Het wijkfeest 1001 Kuregem met aansluitende Kuromarkt evolueert langzaam naar een verwendag voor groot en klein. 
Naast verzorgde attractie-tentjes, gefabriceerd in eigen huis, worden er allerhande producten aangeboden met een alternatief 
kantje, gaande van gezonde voeding naar voetmassage over kankerpreventie tot oerdegelijke ouderwetse snoep.

Ook het thema, “’t Ol van Pluto, georkestreerde waanzin” is prominent aanwezig.

We organiseerden een stoet met gestoorde vorsten, verschillende muziekuitvoeringen van kleinere ensembles en een over-
zichtstentoonstelling van het verlopen seizoen.
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 5.4. Wijk van de smaak

Op vraag van Gemeenschapscentrum de Rinck bedachten we mee het concept wijk van de smaak Op voorspraak van 
Beeldenstorm werd er een samenwerking gerealiseerd tussen Dirk De Prins (Culinair Journalist), de Slachthuizen ABATAN, 
Elishout School voor voeding.
Beeldenstorm heeft naast de verzorging van een reeks opnames die geleid hebben tot een documentaire van dit culinaire 
opzet ook ingestaan tot de concrete realisatie van dit project:
Een reeks agogiekstudenten werd ingezet voor de verzorging van de publiciteit naar de verschillende wijkcomités en voor 
de organisatie van de voorselectie en de finale. Verder stond Beeldenstorm in voor het uitvoeren en ontwerpen van het 
promotiemateriaal. 

           

6. Producties en coproducties

 6.1. De Muze in Bikini:           

De denkmethode die vorige editie reeds werd uitgedacht leidde tot een reeks thema’s
“‘t Ol van Pluto, georkestreerde waanzin”
“Wolkenkrabbers leren vliegen”, over de hoogmoed van de mens
“Flair Obscure”, over de duistere kant van de mens
“Tralies in B- Mineur”.

De middelen die, zeer laattijdig, ter beschikking werden gesteld door de Vlaamse overheid werden gebruikt om een reeks 
producties uit te bouwen die kaderden binnen deze thema’s. Dankzij deze middelen werd de start gegeven van een nieuwe 
werking binnen Beeldenstorm: “Dienst ernstige muziek”. Hedendaags componist Hanne Deneire werd via onze algemene 
vergadering aangetrokken om deze zijtak van Beeldenstorm in goede banen te leiden.

Drie producties werden voorgesteld tijdens het festival BRXL-Bravo:

- De muziektheater-productie Ende Nic(h)t
- Gekoppeld aan dit muziektheater werd er een tweede en gekoppelde productie uitgewerkt:  De kortfilm ---- -----
- “Georkestreerde Waanzin - hulde aan Robert Schumann”. Deze kortfilm werd gerealiseerd door de vaste equipe van 
Beeldenstorm.
- “Touwtje spring en katje stop met Béla Bartök” Een kindervoorstelling met een plastisch luik. 

Naast deze voorstellingen die hun levenslicht zagen tijdens het BRXL-Bravo weekend, kreeg een vierde productie 
“1.912 dagen Geboeid door schoonheid” ook een vaste vorm.

Dit project omvat:
- Een kunstuitgave met teksten van Nik Honinckx, met naast het Nederlands ook vertalingen in het Frans, het Engels en 
het Duits. Iedere taal heeft zijn eigen illustrator. De participerende kunstenaars zijn Jenneke Christiaens, Bert De Keyser, 
Nik Honinckx, Kurt Nahar en Paul Teugels.
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- Een CD-opname met werk van Hanne Deneire
- Een tentoonstelling met voorstelling van de uitgave en haar teksten
- Een uitvoering met live muziek van Hanne Deneire en voordracht van de teksten van Nik Honinckx door een Vlaamse 
acteur, Eddy Vereycken. 
De voorstelling werd reeds in diverse vormen getry-out en krijgt tijdens de zomer 2010 zijn definitieve vorm.
De uitgave en de CD worden in het najaar 2010 op de markt gebracht.

 6.2. 17.912 dagen geboeid door schoonheid

In 2009 was Hanne Deneire componiste in residentie van het ensemble Hommages. Om dit artistiek in te vullen werd 
Hanne Deneire gevraagd een programma samen te stellen aan de hand van haar inspiratiebronnen.

Ze koos ervoor om te vertrekken vanuit de tekst ‘17.912 dagen geboeid door schoonheid’ van Nik Honinckx.
Haar zoektocht naar de schoonheid in de muziek bracht haar bij Bach, Brahms, Schubert en Schumann.
Van Hanne zelf werd naast ‘Lotus’ en ‘Zear’ ook ‘D.W.E.’, een nieuwe compositie in opdracht van Hommages vzw, uitgevoerd.

musici:  David Van Looveren/ piano
  Eliot Lawson/ viool
  Jozefien Peelman/ cello
   Wouter Aerts/ klarinet & basklarinet

Eddy Vereycken/ vertellingen
Hanne Deneire/ componiste 
Nik Honinckx/ auteur 
Hermann Bluhme/ vertaling naar Duits
Joris Duytschaever/ vertaling naar Engels 
Patricia De Cocq/ vertaling naar Frans

uitvoeringen
2 december 2009 20u/ Muziekacademie - Anderlecht 
5 december 2009 20u/ CC de Nova - Antwerpen
13 december 2009 11u/ De Zwarte Panter - Antwerpen  

 6.3. Ende Nich(t)?

t’ Ol van Pluto, georkestreerde waanzin.

Beeldenstorm “Dienst ernstige Muziek” brengt in coproductie met Hommage vzw
Ende Nich(t)? Hommage aan Schumann een voorstelling voor volwassenen (+16)
Schumann beleefde zijn laatste jaren deels opgesloten in zijn waanideeën. De kortsluitingen en de beperkingen die Schumann 
ketenden, zijn de inspiratiebronnen voor een uniek muziektheater in een regie van Stef De Paepe gebracht door de acteur 
Stefaan Degand en de muzikanten David Van Looveren, Wouter Aerts en Florian Peelman.
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Een film, een realisatie van de artiesten van Beeldenstorm waarin Liesbeth Devos liederen uit de Lenaucyclus vertolkt, 
maakt deel uit van deze voorstelling. Wat zegt een man die net in de Rijn is gesprongen en toch gered wordt? Hoe houdt 
hij zichzelf in leven, wetende wat hij nu weet? 

Kwelling: het zal wel de conditio sine qua non voor elke artiest zijn. In deze biografische voorstelling kruipt Stefaan Degand 
onder het vel van de zenuwzieke split personality van Robert Schumann. Niet om een saai plaatje te borstelen van een 
getormenteerde want hypergevoelig romantische ziel, maar een lichtvoetig en daardoor des te tragischer beeld te schetsen 
van een man die uit vele soorten klei was opgetrokken.

Een kameleonvoorstelling waarin de verschillende deelpersoonlijkheden, de hoogstpersoonlijke waanzin van Schumann 
aan bod komt, maar ook de mensen die hem van dichtbij meemaakten: Clara Schumann-Wieck, haar vader en Schumanns 
pianoleraar Friedrich Wieck, zijn psychiater, zijn verpleger Tobias Klingefeld, Mendelssohn en Brahms.

Schumanns geestesziekte als theatrale uitdaging voor één speler en drie muzikanten: David Van Looveren, Wouter Aerts en 
Florian Peelman. Eerder een cabareteske insteek vanuit mutaties en variaties dan een doorlopende en voorspelbare biopic. 
Het accent ligt zowel muzikaal als theatraal op de laatste levensjaren van de componist, die hij doorbrengt in een kliniek 
in het Duitse Endenich. Nu treedt hij voor de gelegenheid op in een decadent Berlijns aandoend Kabardoucheke. Is dat 
Schumann wel die voor ons staat? Zitten we plots in de jaren dertig? En waarom beginnen die muzikanten plots een jazzy 
muziekje te spelen? Niets is wat het lijkt in deze carrousel van muziek en teksten. De toeschouwer geniet van een glas 
terwijl een duizelingwekkend defilé van persoonlijkheden aan hem voorbijtrekt, tussen en onder de vele muziekstukken 
door. Bedoeling is om drempelverlagend te werken, om het heilige aura van de ‘Ernstmusik’ van een frivoler contrapunt te 
voorzien.

De try-out van de voorstelling had plaats Zaterdag 3/10 - Zondag 4/10/2009 in de lokalen van Beeldenstorm  

 6.4. Georkestreerde waanzin: Hulde aan Robert Schumann

Wat aanvankelijk een inleiding moest zijn op het muziek theater Ende Nich(t)? werd een op zich staande productie. Binnen 
het team van Beeldenstorm werd een creatief onderzoek gepleegd over de beelden rond en bij waanzin, conform onze 
werkmethode Muze in Bikini.

De Lenaucyclus was de klankband bij deze film. Het Beeldenstormteam verplaatste zich in de wereld van Robert Schumann 
en wist een caleidoscoop van waanvoorstellingen samen te stellen. Pol Pauwels ordende dit delirium en brandde alles vast.

De voorstelling werd voor de eerste keer getoond tijdens het BRXL-Bravo festival. Tijdens voorstellingen rond de werking 
van Beeldenstorm in het voorjaar 2010 werd het gebracht tijdens de Museum-Night-Fever. Een honderdtal personen be-
zochten gratis de voorstelling tijdens het festival BRXL-Bravo. De zware inspanningen gekoppeld aan dit evenement zullen 
hun vruchten later afwerpen in het seizoen 2010/2011.

Muziektheatervoorstelling “Ende Nich(t)” en de kortfilm “Georkestreerde waanzin” staan op de affiche van Festival van 
Vlaanderen Mechelen, in de Velix te Tongeren en tijdens de Operadagen in Rotterdam. 

         

Hommages vzw
Live performance
David Van Looveren: piano
Florian Peelman: altviool       
Wouter Aerts: klarinet
Stef De Paepe: regie & tekst         
Anton de Vilder: licht
Stefaan Degand: spel

&   Beeldenstorm
Film
Regie & realisatie:
artiesten van Beeldenstorm
Klank:
Hommages vzw met:
David Van Looveren: piano
Liesbeth Devos: zang

Zaterdag 3 oktober ’09 
om 22.00 uur 

Zondag 4 oktober ’09 
om 19.00 uur

Beeldenstorm Bergensesteenweg 145
1070 Anderlecht ( metro Clemenceau)

www.beeldenstorm.be

Reservaties: 02/523.43.50

V.u.: Nik Honinckx Bergensesteenweg 145 1070 Anderlecht

Ende Nich(t)?hommage aan Schumann
www.beeldenstorm.be
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 6.5. Touwtje spring en katje stop met Béla Bartôk

Kunsteducatie wordt nog al te vaak op een te stroeve en te schoolse manier aangebracht. Met dit initiatief doorbreken 
we de gouden kooi die de klassieke muziek maar al te vaak opsluit en smeden we via de kinderen aan een multiculturele 
verdraagzame samenleving.

Beeldenstorm “Dienst ernstige Muziek” brengt in coproductie met Hommages vzw
Touwtje spring en katje stop met Béla Bartôk
Creatieve workshop rond volksmuziek.

Bartôk had twee idealen: de verbroedering van alle volkeren en kinderen op een speelse manier warm maken voor muziek. 
In deze workshops worden kinderen ondergedompeld in de fantasierijke en humoristische wereld van folklore. 
De voorgestelde volksliedjes worden door de kinderen onder kundige begeleiding plastisch bewerkt. Zoals de titel laat 
vermoeden wordt er naast het tekenen en schilderen eveneens gespeeld (circus) en gedanst op volkswijsjes. 
Beroepsmuzikanten concerteren wat later de aangebrachte volksmuziek.
Ouders volgen hun kroost via een videoscherm in ons stemmige salon (hapje en natje voorhanden) en vervoegen hun 
kinderen voor de concertuitvoering.

Adres: Beeldenstorm Bergensesteenweg 145  Anderlecht
Vrijdag 2/10 - zondag 4/10/2009

Met deze productie zijn we erin geslaagd ernstige muziek op een ludieke manier aan kinderen voor te stellen.
Er wordt onderzocht hoe we deze voorstelling kunnen aanbieden aan scholen.
Tijdens BRXL-Bravo hebben een honderdtal kinderen gratis deelgenomen aan deze voorstelling. 

touwtje spring en katje stop met Béla Bartók

Creatieve workshop rond volksmuziek.
Bartok had twee idealen: een verbroedering van 
alle volkeren en kinderen op een speelse manier 
warm maken voor muziek. In deze workshops 
worden kinderen ondergedompeld in de fan-
tasierijke en humoristische wereld van folklore. 
De voorgestelde volksliedjes worden door de 
kinderen onder kundige begeleiding plastisch 
bewerkt. Zoals de titel laat vermoeden wordt 
er naast het tekenen en schilderen eveneens 
gespeeld (circus) en gedanst op volkswijsjes. 
Beroepsmuzikanten concerteren wat later de 
aangebrachte volksmuziek.
Ouders volgen hun kroost via een video-
scherm in ons stemmige salon (hapje en natje 
voorhanden) en vervoegen hun kinderen voor 
de concertuitvoering.

2/10/09 - 13.30 scholen
4/10/09 - 14.00 publiek
Beeldenstorm 
Bergensesteenweg 145
1070 Anderlecht
www.beeldenstorm.be
reservaties: 02/523.43.50

Concert Hommages vzw met:
Eliot Lawson: viool
David Van Looveren: piano
Wouter Aerts: klarinet
Workshops :
Beeldenstorm artiesten  met Circus Paula
Educatie advies : Hanne Deneire
Atelier créatif autour de la musique folklorique.
Bartok avait deux idéaux : fraternisation de tous 
les peuples, et enthousiasmer les enfants pour la 
musique, d’une façon ludique. Dans cet atelier, 
les enfants sont immergés dans le monde plein 
de fantaisie et d’humour de la musique folk-
lorique. Sous accompagnement professionnel, 
les enfants interprètent les chansons en dessin 
et peinture, mais aussi en jouant (cirque) et 
dansant sur ces aires de folklore. 
Les parents peuvent suivre le tout sur écran 
vidéo dans notre salon confortable (boissons 
et snacks prévus) et rejoignent leurs enfants 
pour le concert de musique folklorique, par des 
musiciens professionnels.
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7. Promotie van onze activiteiten

 7.1. Promotie van onze activiteiten

Beeldenstorm schenkt heel wat aandacht aan haar publiciteit en besteedt zeer veel zorg aan haar publicaties waarmee we 
naar buiten treden. Dit is de verdienste van onze graficus en webmaster Bart Vandeput.
Er is vooreerst het tijdschrift “Kruisbestuiving” met een driemaandelijkse nieuwsbrief. Door problemen met de subsidies is 
het op dit ogenblik onmogelijk om ons aan de 4 uitgaven per kalenderjaar te houden.We hopen dit in de nabije toekomst 
een stuk strikter uit te voeren.
Voor de belangrijkste activiteiten wordt er nog een uitnodiging via “de post” verstuurd. Maar bezuinigingsmaatregelen dwin-
gen ons om deze verzendingen te beperken. Ons mailverkeer daarentegen loopt een stuk vlotter en is een minder zware 
belasting op onze uitgaven. We merkten ook dat de consultaties van onze website aanzienlijk zijn toegenomen. 

 7.2. Doorlopende promotie

Via ons uitgebreide mailbestand trachten we voor elke activiteit zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Wat het scholenaanbod 
betreft, hebben wij in de loop der jaren een vaste samenwerking uitgebouwd met verschillende scholen uit het Brusselse. Hierbij 
zoeken we steeds naar het contact met de ouders van de kinderen. Zo worden ouders steeds uitgenodigd op toonmomenten en  
tentoonstellingen, of op evaluatiemomenten met de leerkrachten. 
We willen eveneens het belang van onze website aanstippen als onderdeel van onze promotie. Onze vernieuwde website, 
www.beeldenstorm.be, wordt constant aangevuld met nieuw beeldmateriaal, zowel als neerslag van activiteiten alsook van 
kleine artistieke producties. De website wordt ook aangekleed volgens het huidige thema. Op de site is o.a. onze activiteiten-
kalender terug te vinden. Er worden fi lmpjes getoond die de activiteiten rond het afgesloten thema samenvatten. 

D R I E M A A N D E L I J K S  T I J D S C H R I F T

afgiftekantoor 1099 Brussel X - P908125

Beeldenstorm - vereniging zonder winstoogmerk 
Bergensesteenweg 145 -  1070 Ander lecht 

Beeldenstorm 
i n f o r m e e r t

België-Belgique
PB

1099 Brussel X
BC18433
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8. Samenwerkingsverbanden

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vlaamse Gemeenschap
Impulsfonds voor Migrantenbeleid
OCMW Anderlecht
OCMW Schaarbeek
OCMW Dilbeek
OCMW Molenbeek
OCMW Overijse

Hulpgevangenis Leuven Centraal
Justitiehuis Elsene

Unie Vrijzinnige Verenigingen
UVV Brussel Stalingradlaan
UVV Jette
Vermeylenfonds

KIK (KET IN KUREGEM)
JES Jeugd en stad
Aximax

ATRIUM
Jeugd & Muziek
Festival des enfants

Vrije, officiële en Gemeentelijke Kleuter- en Basisscholen
Scheut
Kameleon
‘t Regenboogje Elsene
Toverfluit Molenbeek

Sint Niklaas Instituut Anderlecht
Voorzienigheid
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Brusselse Secundaire  Scholen uit alle Netten:

Vrije Scholen: Sint Guido Instituut Anderlecht
  Deeltijds Onderwijs:
  Don Bosco Sint-Pieters Leeuw
Gemeenschapsonderwijs:
  BUSO Zaveldal Brussel
Centrum Voor Volwassenonderwijs Brussel

Inburgering Brussel

Senioren raad
Okra

Vrije Universiteit Brussel
& Associatie Erasmushogescholen
Secundair Onderwijs, vrije Net:
Via Tienen
Gemeenschapsonderwijs
Luchtballon, Kleuterschool Tienen

Brussels Sociaal-Cultureel Netwerk
Lasso Brussels netwerk voor kunsteducatie & publieksbemiddeling

Gemeente Anderlecht:

 Jeugddienst
 Cultuurdienst
 Bibliotheek
 Zinnema
 Muziekacademie
 Academie voor Beeldende Kunst
 Erasmushuis
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9. Participaties

 9.1. Profiel participanten

Wij richten ons tot een zeer ruim publiek, van twee tot negenennegentig jaar, met bijzondere aandacht voor kansarme 
en achtergestelde wijken. Het profiel van onze deelnemers is heel divers; participanten van Belgische origine vormen een 
kleine minderheid. Het leeuwenaandeel bestaat uit nieuwe Belgen en mensen van allochtone afkomst. Binnen deze doel-
groep richten wij ons tot talrijke steuntrekkers. Het Nederlands is voor de meeste participanten een derde taal. 

 9.2. Aantal participaties

De cijfers voor de participanten aan onze activiteiten gaan over het hele jaar 2009. We kunnen stellen dat alle personen 
die Beeldenstorm bezochten sinds het project ‘Muze in Bikini’ van start ging, invloed ervan ondervonden, vanwege de ver-
regaande integratie van de principes van ‘Muze in Bikini’ in alle aspecten van de werking van Beeldenstorm en de duidelijke 
aanwezigheid van het thema in alle activiteiten. Voor meer details over de aantallen participanten in zowel vrijetijdsaanbod 
als scholenwerking verwijzen we naar Bijlage in hoofdstuk 15

De participaties worden opgedeeld in drie categorieën:

De actieve participanten, dat zijn zij die daadwerkelijk actief meewerken aan een atelierwerking die leidt tot een toon-
moment, tentoonstelling, kortfilm, muziekuitvoering, theatervoorstelling of tentoonstelling.

De receptieve participant ondergaat het gebeuren op Beeldenstorm als toeschouwer, observator.
De virtuele bezoeker is diegene die onze filmpjes bekijkt via het wereldwijde net of de consultant van onze website.

  9.2.1 Actieve participaties 

Naschoolse activiteiten:
- Ket in Kuregem (KIK) - Creaboem woensdagen:17 deelnemers, 12 ateliers    120
- Ket in Kuregem (KIK) - Creaboem dinsdagen: 17 deelnemers, 12 ateliers     120
- Jeugd & Muziek op zaterdag: 10 ateliers, 15 deelnemers       150
- Jeugd en Poëzie 2 zaterdagen, 25 deelnemers        150 
- Vakantiekamp : Herfstkamp met Jeugd en Muziek (AxiMax) 20 participatiemomenten, 
12 deelnemers            240
- Vakantiekamp : Krocuskamp met Jeugd & Muziek (AxiMax) 20 participatiemomenten, 
9 deelnemers            180
- Vakantiekamp : Paaskamp met Jeugd & Muziek (AxiMax) 20 participatiemomenten, 
10 deelnemers            200
- Atelier “Touwtje spring met Béla Bartôk” (33 participanten, 2 dagen)     66
- Atelier “Mijneer Chapeau & Madame Hoed” (Anderlecht jaarmarkt, 63 deelnemers, 8u)   189
- Atelier “Mijnheer Grijs” (kinderateliers, november en december 2009)     167

Totaal aantal atelierparticipaties naschoolse activiteiten:     1582
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Vrijetijdsaanbod volwassenen
- Naaiateliers ”Op maat geknipt” o. b. v. Seidou Bah 
(elke maandag van 10u tot 12u & elke woensdag van 14u tot 16u.)      670
- Dansateliers “Dansen à la carte” o.b.v. Henriëtte Roth 
(1ste sem. :elke dinsdag van 17u tot 19 en 2de sem.: 3 zondagen per maand    712
- Schildersatelier o.b.v. Nina Joerchan (elke dinsdag van 10u tot 16u)     204
- Ceramieksatelier o.b.v. Malanka Lannoyé (elke vrijdag van 10u tot 16u)     819
- Pachecoatelier Nina Joerchjan op maandag (van 13u30 tot 16u30, gem. 10 participanten)   831
- Pachecoatelier Nina Joerchjan op woensdag (van 13u30 tot 16u30, gem.12 participanten)   1169
- Kuromarkt II ( +/-10 personeel, 30 studenten, 17 dansers, 20 marktkramers, 20 bezoekers)  291
- Linking Generations: 
  - Het Rollend Oog         414
  - Brein Aksie          32
  - Fit TeeVee          

Totaal aantal atelierparticipaties volwassenvorming:      4539

Kunsteducatieve activiteiten basisonderwijs:
Tijdelijke kunstinitiatie basisscholen - Deelnemende scholen: Toverfluit, Scheut, 
Kameleon, Regenboogje - van januari tot december 2009 

Totaal aantal atelierparticipaties basisonderwijs      3084

Secundair onderwijs
- Workshop film voor KAE - 3 dagen, gem. 20 deelnemers, van 10u tot 16u     165

Totaal aantal atelierparticipaties secundair onderwijs      165

Universitair onderwijs
Opvolging projecten Beeldenstorm
20 x 60 VUB-studenten Agogiek - totaal aantal participaties      1200

11 kortfilms “Derrière les barreaux”
25 ateliers x 18 VUB - studenten Romaanse talen - totaal aantal participaties    450

Totaal aantal atelierparticipaties universitair onderwijs     1650

Algemeen totaal actieve atelierparticipaties      11 020
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  9.2.2 Receptieve participaties

Lezingen en performances ‘24 karaat en +’
  - Duivelse transities (Christophe Busch)       55
  - Frans chanson (Irène Deneuville)       65
  - Quatuor pour la fin du temps (Hommages vzw)      47
  - Kunst, waanzin, outsiderskunst (Annelies Van Wetteren)     38
  - ”Uitgewist” (toneelvoorstelling door Pol Goossen)     42
  - De vrijheid van het Bauhausmodernisme (Willem Elias)     45
  - Ende Nicht (?) (muzikale toneelvoorstelling) (Hommages vzw)    124
  - Is there anybody out there? (Rudy Machiels)      39
  Totaal           455

Feesten, opendeurdagen en toonmomenten / tentoonstellingen
  - Nieuwjaarsreceptie         211
  - Erfgoeddag (Vriendschap)        19
  - Kuromarkt II          75
  - Wijkfeest, 10001 Kuregem        165
  - Toonmoment VUB Romaanse talen       89
  - Toonmoment vakantiekampen        76 
  - Toonmoment “Flair Obscur”        250
  - Toonmoment “t Ol van Pluto”        248
  - Toonmoment “Wolkenkrabbers leren vliegen”      252
  - ToonmomentBuurbetrokkenheid (vlagjes...)      3500
  - Jubileumfeest van de artistieke en zakelijke directeur     120
  - Jaarmarkt Anderlecht         253
  - Schoolfeest Kameleon (te Beeldenstorm)      55
  - Wijk van de smaak (door De Rinck op Beeldenstorm)     45
  - Rondleidingen studenten, sociale werkers, bezoekers     300
  Totaal           5658

Linking Generations
  - Het Rollend Oog         *NNTS
  - Brein Aksie          *NNTS
  - Fit Tee Vee          *NNTS 1000
  - Persconferentie Linking Generations         120
  Algemeen totaal bij benadering:       7233
  *NNTS (niet nader te schatten, de kijkcijfers zijn nooit vrijgegeven door TV Brussel)

  9.2.3 Virtuele bezoekers 

Voor een schatting van het aantal virtuele bezoekers hebben we ons gebaseerd op de kijkcijfers van onze films, teksten, 
toonmomenten ...ect op elk van de volgende websites:
  - www.beeldenstorm.be         5243
  - www.youtube.com/beeldenstorm1070       7654
  - www.dailymotion.com/Beeldenstorm1070      1485
  - www.linkinggenerations.be        312
  Totaal virtuele bezoekers:        14694

Sub totaal receptieve participaties:       21927
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10. Projecten sociale economie

Drukkerij: Bij de eigen inkomsten die we genereren van dit atelier moeten we ook de uitgave (druk) van onze publicaties 
te tellen (drukwerk dat we anders hadden moeten uitbesteden). Binnen dit kader konden we een deeltijdse leerjongen aan te 
trekken. 
Lasatelier:  Het lasatelier voorzag ons vooral in een uitbreiding van eigen materiaal. Zo werd er een tentstructuur uitgebouwd 
van honderdvijftig vierkante meter, rekken en tafels. De inkomsten van dit atelier kan men terugvinden in de rubriek inrichten 
tentoonstellingen. Ook in dit atelier werd een deeltijdse leerjongen aangenomen naast een personeelslid in Art. 60 statuut. 

Catering: Onderhoud: Voor het onderhoud van de gebouwen werd er beroep gedaan op een personeelslid met een Art. 
60 statuut. Alternatieve straffen: Beeldenstorm heeft een overeenkomst met het Justitiehuis van Elsene. Jaarlijks worden er 
een vijftal alternatief-gestraften tewerkgesteld. Hun opdrachten kaderen meestal in het lasatelier. 

 10.1. Op maat geknipt

Vooreerst vervult het tewerkgestelde personeelslid (hoog gekwalificeerde ambachtsman) de functie van lesgever, acht uur 
per week. Daarnaast verzorgt hij de kledij en benodigdheden, specifiek bestemd voor onze theaterproducties en de kunst-
educatieve werking. Menig XXL klant wist de weg naar ons atelier te vinden. Bedoeling is om dit atelier te versterken met 
een tweede kleermaker en vervolgens (mits het vinden van de nodige fondsen) een boetiek uit te bouwen. 

 10.2. Lasatelier

Ook hier raakt het orderboekje goed gevuld: twee jongeren (deeltijds) leren de professionele werkkracht assisteren. Ook 
hier een art. 60 voor het aanleren van specifieke vaardigheden. Dit atelier levert vooral ons eigen meubilair en tentoonstel-
lingsmateriaal. Daarnaast worden er ook opdrachten uitgewerkt voor de cultuurdienst van de gemeente Anderlecht. 

 10.3. Catering

Sporadisch wordt er beroep gedaan op de kooktalenten van ons personeel, bijvoorbeeld het organiseren van een aantal 
recepties voor de Unie van Vrijzinnige Verenigingen . Dit atelier is echter nog niet structureel uitgewerkt. We vinden het een 
belangrijke optie in het kader van de armoedebestrijding om net in onze wijk projecten rond gezonde voeding op te starten. 
We zien dit ook als een belangrijke uitbreiding en willen graag overgaan tot de inrichting van een kookatelier voor gezonde 
wereldkeuken.

 10.4. Decor en standenbouw

Door de aanwerving van een nieuw personeelslid Art. 60 met als specialiteit decorbouw en schrijnwerkerij hebben we 
samen met het lasatelier een mooi technisch personeelsteam bij elkaar. Dit personeelslid wordt vooral ingezet voor onze 
decoratieve opdrachten verbonden aan onze thema’s. 

 10.5. Audiovisueel

Het tweede semester 2009 werden we belast met een opdracht van de Brusselse Ouderraad om voor TV Brussel en Linking 
Generations vijfenzestig uitzendingen van achtentwintig minuten te maken. Beeldenstorm werd hiervoor slechts gedeeltelijk 
vergoed, maar beschouwde deze gelegenheid als een gouden kans om haar kunnen te bewijzen.
We slaagden in onze opdracht en we hopen dat dit verhaal in 2010 een vervolg kan krijgen.
Volgende editie willen we ons graag verder ontplooien als creatieve partner.
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Beeldenstorm is in dit verhaal een stevige Brusselse partner met een uitgebreid netwerk:
- We konden de producent leiden naar interessante personen en verenigingen.
- Dankzij de reeds geleverde investeringen van Beeldenstorm slaagden we erin om het prijskaartje van deze productie te drukken.
- Door deze opdracht wisten we heel wat jongeren te confronteren met het multimedia - gebeuren (laatstejaars Kunst Hogescholen)
- We streven ernaar om de betrokkenen te helpen en een hechte band te smeden tussen de verschillende generaties
- We willen het multiculturele karakter van onze hoofdstad in de verf zetten en het pejoratieve rond “l’Allochtoon de service” 
wegwerken door hem of haar volwaardige functies te geven binnen dit gebeuren.
Naast en door deze opdracht hopen wij onze eerste steen te kunnen leggen van de wijkstudio, een centrum voor wijktelevisie 
en een mogelijke toeleveraar voor het digitale net.

         

Inhoudelijk:
Het format van dit programma werd “ontleend” uit Nederland en dat op zich doet het creatief personeel van Beeldenstorm 
huiveren. Er werden weliswaar Brusselse accenten gelegd en daarvoor rekende men op de diensten van Beeldenstorm. Maar 
er kon echter véél meer gedaan worden. De gesprekken met de heer de regisseur Juul Claes stelden volgende suggesties 
aan het licht::

- Beeldenstorm maakt in de tweede editie deel uit van de redactie en zou daadwerkelijk op zoek gaan naar de confrontatie tus-
sen Jong en Oud. Beeldenstorm heeft een uitgebreid netwerk en kent de meeste van de door de VGC gesteunde initiatieven. 
- De reportages van gekende Brusselse personen kan aanzienlijk worden uitgebreid en er zou plaats komen voor nieuwe 
verdienstelijke gezichten.
- Voor presentatie van het programma zou er gerekruteerd worden uit studenten en afgestudeerden van Brusselse hogescholen
- Aandacht voor specifieke wijken, zodat probleemwijken ook eens op een positieve manier worden voorgesteld
- Jong talent en oude meesters: forum voor kunstenaars: plaats voor klassieke en hedendaagse muziek, theater
- Programma kan een thuishaven zijn voor kortfilms gedraaid in het Brusselse
- Plaats voor de publieke opinie (kleine talkshow, praatcafé)
- Gezondheidsrubriek: Brusselse professoren aan het woord, samenwerking met de VUB en de KUL
- Carrousel in de Brusselse gemeenschapscentra
- Culinair: grootouders leren hun kleinkinderen koken

         

INTERGENERATIONEEL - KUNST - EDUCATIEF
- Beeldenstorm meent te kunnen beschikken over de nodige knowhow om een soort televisie uit te bouwen waar school, 
vereniging en generaties elkaar opnieuw ontmoeten.
- Een etalage van het artistiek educatieve veld met een sterke buurtcomponent
- BREDE SCHOOL TELEVISIE
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Investeringen:
De voorbije productie werd voor een groot gedeelte gedragen door Beeldenstorm.
Van de 165.000€ die door de VGC ter beschikking werd gesteld vloeide er slechts 45.000€ naar Beeldenstorm.
De financiële inspanningen die Beeldenstorm leverde overtreffen met 25.000€ aan honoraria de hen toebedachte middelen.
Daarnaast dienden wij te investeren in een HDV-Camera, een Laptop, een extra computer, extra geheugen en een reeks 
harde schijven, goed voor een totaal van 25.000€. Beeldenstorm heeft in de voorbije productie voor een totaal van 50.000€ 
geïnvesteerd, afkomstig van de middelen die we wisten te regenereren uit onze sociale economie projecten.

Financiële constructie:
Bedenking: de VGC stelde 165.000€ ter beschikking via TV Brussel. TV Brussel sluisde deze som door naar een zelfstandige. 
Daardoor bleef er 6% BTW aan de ribben van de staat plakken. Door de financiën rechtstreeks naar onze vzw te storten 
kunnen we dit verlies van 9500€ besteden aan personeelskosten en werkingsmiddelen.

Investering in de toekomst:
Verkennende gesprekken, met betrekking tot een eventueel vervolg van dit programma vonden reeds plaats. 
Bij de realisatie van de eerste reeks stelde zich een groot technisch probleem, dat we met veel moeite wisten te omzeilen. 
Het betreft een server-probleem. De digitale verwerking van de uitzendingen, de montage en de aanlevering naar TV-Brussel 
vereiste veel server ruimte. De server van Beeldenstorm was ontoereikend en de aanlevering gebeurde fragmentarisch, 
wat vergissingen, vertragingen en vooral véél stress veroorzaakte. Teneinde vlot te kunnen werken dient er een investe-
ringssubsidie te worden gevonden van ±30.000€ voor de server en 20.000€ voor multimediamateriaal: een extra camera 
met toebehoren en een extra montage-unit.

Verdeling en verspreiding
De producten, vervaardigd binnen dit project, kunnen hun verspreiding vinden via het digitale net, de huidige kanalen. Daar-
naast, en dit is mogelijk een unieke benadering binnen het project, kunnen wij een engagement aangaan met de hospitalen 
uit het Brusselse en een “Kliniek TV” uitbouwen. De Brusselse hospitalen verzorgen jaarlijks duizenden mensen. De meeste 
kamers hebben ter verstrooiing van de patiënten TV-toestellen. Een verblijf in een ziekenhuis geeft dikwijls ook aanleiding 
tot bezinning; het kan een uitdaging zijn om speciaal voor deze doelgroep programma’s samen te stellen waarbij we Brussel 
op een positieve manier in de kijker zetten. 
Dit project kan uiteraard vanuit intergenerationele, interculturele en kunsteducatieve standpunt bekeken worden. Samen-
werkingsverbanden met kunsthogescholen kunnen leiden tot een vruchtbare kruisbestuiving. Kortfilms van jonge cineasten 
zouden bijvoorbeeld hierbij hun publiek kunnen vinden. 

 10.6. De non-profit drukkerij

De non-profit drukkerij verwerkt reeds heel wat opdrachten en is reeds voldoende gekend in de sector. Naast de professionele 
werkkracht wordt er aan een art. 60 de kans geboden om zich een arbeidsattitude eigen aan deze bedrijvigheid aan te kweken.

 10.7. Ceramiekatelier:

Kleine opdrachten zoals het ontwerp van een trofee voor Brain-Actie (onderdeel programma Linking Generations)

 10.8. Workshops aan derden: 

Binnen deze bedrijvigheden is de aanlevering van personeel voor diverse workshops een belangrijke bron van inkomsten. 
Onze klanten zijn Pact ateliers, Axi-max, Jeugd en Muziek. 
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 10.9. Details eigen inkomsten

Beeldenstorm vzw Eigen inkomsten

DOC.NR.  DATUM   BEDRAG  OMSCHRIJVING

700100 Workshops en ateliers
2009007  04/02/2009  120,00   Klankkleuren
2009008  04/02/2009  120,00   Klank op tien
2009009  05/02/2009  1.275,00  Geheugen toekomst
2009019  06/03/2009  120,00   Klankkleuren
2009020  06/03/2009  120,00   Klank op tien
2009021  06/03/2009  500,00   Krokuskamp
2009010  16/03/2009  250,00   Transf. beeld
2009036  26/05/2009  126,00   Anim. Bal modern
2009037  26/05/2009  500,00   Promotie Rues Jeux
2009049  15/06/2009  1.500,00  Artist. prestaties
2009050  15/06/2009  1.020,00  Artist. prestaties
2009051  15/06/2009  1.020,00  Artist. prestaties
2009052  15/06/2009  480,00   Artist. prestaties
2009053  15/06/2009  3.406,00  Workshops B&B
2009062  29/06/2009  8.085,00  Inrichting ateliers
2009065  06/07/2009  680,00   Artist. prestaties
2009066  08/07/2009  1.560,00  Muziek beeld theater
2009072  08/07/2009  80,00   Klank op tien
2009073  08/07/2009  120,00   Klankkleuren
2009075  07/09/2009  270,00   Creaboem
2009076  07/09/2009  255,00   Cinékure
2009083  15/09/2009  1.500,00  Artist. prestaties
2009084  06/10/2009  550,00   Hoedenatelier markt
2009104  30/12/2009  5.058,21  Inrichting ateliers
2009105  30/12/2009  490,00   Meneertje Grijs
2009106  30/12/2009  140,00   Meneertje Grijs
2009109  30/12/2009  300,00   Beestig Bezig
2009110  30/12/2009  1.053,00  Wandeling workshops
2009113  30/12/2009  75,00   Creaboem
2009114  30/12/2009  150,00   Cinékure
   TOTAAL  30.923,21

700202 Theatervoorstellingen
2009069  08/07/2009  1.007,00  Theater Uitgewist
   TOTAAL  1.007,00

700205 Realisatie foto en film
2009027  26/03/2009  750,00   Video Zotte Morgen
2009081  11/09/2009  15.000,00  Opnamen TV Brussel
2009090  09/10/2009  10.000,00  Opnamen TV Brussel
2009096  02/11/2009  10.000,00  Opnamen TV Brussel
2009097  23/11/2009  5.000,00  Opnamen TV Brussel
2009101  07/12/2009  5.000,00  Opnamen TV Brussel
   TOTAAL  45.750,00
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700310 Vervaardiging standen en decors
2009065  06/07/2009  800,00   Stand
   TOTAAL  800,00

700400 Vervaardiging drukwerk
2009003  26/01/2009  28,20   Drukwerk
2009001  28/01/2009  54,00   Drukwerk
2009003  28/01/2009  916,18   Drukwerk
2009004  28/01/2009  333,00   Drukwerk
2009006  28/01/2009  166,50   Drukwerk
2009010  05/02/2009  35,67   Drukwerk
2009011  05/02/2009  34,40   Drukwerk
2009012  05/02/2009  132,00   Drukwerk
2009015  09/02/2009  774,00   Drukwerk
2009014  09/02/2009  96,00   Drukwerk
2009013  09/02/2009  1.008,00  Drukwerk
2009018  24/02/2009  96,00   Drukwerk
2009022  06/03/2009  19,00   Drukwerk
2009007  06/03/2009  19,00   Drukwerk
2009026  26/03/2009  213,60   Drukwerk
2009025  26/03/2009  108,00   Drukwerk
2009030  14/04/2009  18,08   Drukwerk
2009031  04/05/2009  96,00   Drukwerk
2009032  04/05/2009  28,40   Drukwerk
2009033  05/05/2009  998,00   Drukwerk
2009048  10/06/2009  105,60   Drukwerk
2009044  10/06/2009  21,00   Drukwerk
2009053  15/06/2009  1.300,00  Presentatie B&B
2009069  08/07/2009  97,82   Drukwerk
2009077  07/09/2009  96,40   Drukwerk
2009082  13/09/2009  132,00   Drukwerk
2009089  06/10/2009  1.690,00  Drukwerk
2009088  06/10/2009  1.822,79  Drukwerk
2009087  06/10/2009  208,00   Drukwerk
2009086  06/10/2009  1.465,24  Drukwerk
2009085  06/10/2009  3.242,48  Drukwerk
2009095  02/11/2009  184,60   Drukwerk
2009094  02/11/2009  640,00   Drukwerk
2009093  02/11/2009  132,00   Drukwerk
2009092  02/11/2009  422,00   Drukwerk
2009098  07/12/2009  90,00   Drukwerk
2009099  07/12/2009  378,00   Drukwerk
2009100  07/12/2009  42,92   Drukwerk
2009107  30/12/2009  41,76   Drukwerk
2009111  30/12/2009  249,45   Drukwerk
2009112  30/12/2009  1.100,00  Wijk van de smaak
   TOTAAL  18.636,09
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700410 Grafisch ontwerp
2009005  28/01/2009  1.500,00  Campagnebeeld
2009074  24/07/2009  1.000,00  Ontwerp gids
2009088  06/10/2009  494,00   Ontwerp
2009108  30/12/2009  2.000,00  Creaties Jeugddienst
   TOTAAL  4.994,00

700500 Verhuur materiaal
2009002  28/01/2009  150,00   Vergadering
2009009  05/02/2009  599,95   Geheugen vd toekomst
2009038  26/05/2009  500,00   Verhuur blackbox
2009053  15/06/2009  900,00   Multimedia B&B
   TOTAAL  2.149,95

700600 Verkoop geproduceerde goederen
2009006  28/01/2009  616,00   Las- en naaiwerk
2009039  26/05/2009  1.300,00  Plantenbakken
2009040  29/05/2009  25,00   Naaiwerk
2009023  19/07/2009  650,00   Naaiwerk
2009025  07/08/2009  300,00   Naaiwerk
2009080  07/09/2009  1.888,00  Participatiezuil
2009079  07/09/2009  2.500,00  Participatiezuil
2009078  07/09/2009  2.500,00  Participatiezuil
2009091  11/10/2009  3.000,00  Ontwerp real. kast
2009031  26/10/2009  186,00   Naaiwerk
2009041  07/12/2009  100,00   Naaiwerk
2009102  10/12/2009  3.000,00  Ontwerp real. kast
2009046  24/12/2009  200,00   Naaiwerk
   TOTAAL  16.265,00

700610 Catering
2009009  05/02/2009  625,05   Geheugen vd toekomst
2009067  08/07/2009  350,00   Catering
2009103  14/12/2009  2.500,00  Catering
   TOTAAL  3.475,05

700700 Uitvoering herstellingen
2009068  08/07/2009  142,00   Naaiwerk
2009070  08/07/2009  254,14   Herst. deur venster
2009036  25/11/2009  45,00   Naaiwerk
2009038  02/12/2009  5,00   Naaiwerk
2009043  14/12/2009  5,00   Naaiwerk
2009044  16/12/2009  15,00   Naaiwerk
   TOTAAL  466,14

700800 Schenkingen
2009002  19/01/2009  92,90   Schenking
2009018  01/06/2009  136,78   Schenking
2009028  11/09/2009  95,63   Schenking
2009032  28/10/2009  120,00   Schenking
2009037  02/12/2009  100,00   Schenking
   TOTAAL  545,31
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700900 Beheerskosten

2009016  10/02/2009  5,18   Beheerskosten

2009017  10/02/2009  4,59   Beheerskosten

2009023  09/03/2009  5,18   Beheerskosten

2009024  09/03/2009  5,18   Beheerskosten

2009028  14/04/2009  6,36   Beheerskosten

2009029  14/04/2009  6,36   Beheerskosten

2009034  09/05/2009  5,18   Beheerskosten

2009035  09/05/2009  5,18   Beheerskosten

2009042  10/06/2009  5,18   Beheerskosten

2009041  10/06/2009  5,18   Beheerskosten

2009054  23/06/2009  4,00   Beheerskosten

2009055  23/06/2009  4,00   Beheerskosten

2009056  23/06/2009  4,00   Beheerskosten

2009057  23/06/2009  4,00   Beheerskosten

2009058  23/06/2009  4,00   Beheerskosten

2009059  23/06/2009  4,00   Beheerskosten

2009060  23/06/2009  4,00   Beheerskosten

2009063  06/07/2009  101,24   Beheerskosten

   TOTAAL  182,81

709700 Schadevergoeding verzekering

2009001  05/01/2009  3.500,18  Waterschade

   TOTAAL  3.500,18

709801 Doorfacturatie grondstoffen

2009053  15/06/2009  1.100,00  Materiaal B&B

2009062  29/06/2009  2.695,00  Materiaal

2009065  06/07/2009  220,00   Grondstoffen

2009071  08/07/2009  42,35   Materiaal krokuskamp

2009040  07/12/2009  39,90   10 cassettes HD mini

2009042  10/12/2009  10,00   Stoffen

2009110  30/12/2009  500,00   Materiaal

   TOTAAL  4.607,25

709804 Doorfacturatie vervoerskosten

2009043  10/06/2009  35,80   Vervoerskosten

2009044  10/06/2009  20,80   Vervoerskosten

2009045  10/06/2009  18,20   Vervoerskosten

2009046  10/06/2009  33,80   Vervoerskosten

2009047  10/06/2009  20,80   Vervoerskosten

2009065  06/07/2009  226,85   Vervoer stand

   TOTAAL  356,25
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709805 Doorfacturatie personeelskosten
2009016  10/02/2009  274,51   Artist. prestaties
2009017  10/02/2009  19,18   Artist. prestaties
2009023  09/03/2009  223,65   Artist. prestaties
2009024  09/03/2009  432,92   Artist. prestaties
2009029  14/04/2009  427,46   Artist. prestaties
2009028  14/04/2009  220,94   Artist. prestaties
2009034  09/05/2009  773,51   Artist. prestaties
2009035  09/05/2009  410,98   Artist. prestaties
2009047  10/06/2009  745,50   Artist. prestaties
2009046  10/06/2009  1.522,50  Artist. prestaties
2009045  10/06/2009  882,00   Artist. prestaties
2009044  10/06/2009  1.417,50  Artist. prestaties
2009043  10/06/2009  924,00   Artist. prestaties
2009042  10/06/2009  248,97   Artist. prestaties
2009041  10/06/2009  212,36   Artist. prestaties
2009060  23/06/2009  59,17   Artist. prestaties
2009059  23/06/2009  176,64   Artist. prestaties
2009058  23/06/2009  125,19   Artist. prestaties
2009057  23/06/2009  186,94   Artist. prestaties
2009056  23/06/2009  167,04   Artist. prestaties
2009055  23/06/2009  718,68   Artist. prestaties
2009054  23/06/2009  394,36   Artist. prestaties
2009063  06/07/2009  7.898,76  Artist. prestaties
CREDIT  30/12/2009  - 723,82   Artist. prestaties
   TOTAAL  17.738,94

709808 Doorfacturatie decoratie en flora
2009039  26/05/2009  900,00   Plantmateriaal
   TOTAAL  900,00

709902 Doorfacturatie voeding en drank
2009016  09/05/2009  750,00   Wijkfeest
2009061  23/06/2009  973,05   Overname drank
2009064  06/07/2009  352,34   Drank en voeding
2009021  06/07/2009  500,00   Bbq
2009069  08/07/2009  393,21   Voeding drank bbq
2009024  01/08/2009  180,00   Bbq wijn
   TOTAAL  3.148,60

   EINDTOTAAL 155.445,78
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11. Personeelsoverzicht 

 11.1. personeelsoverzicht januari - augustus 2009

Nik Honinckx   Artistiek en zakelijk Directeur  Coördinatie 
Sem Bucman   Regisseur/Scenarist   Begeleiding videoatelier 
Bart Vandeput   Graficus    Begeleiding non-profit drukkerij 
Natasja Billiau   *Beeldende kunsten   Begeleiding kunsteducatie Jeugd 
Katrien Vanderbiest  tProductieassistente   Begeleiding kunsteducatie Jeugd 
Lisa Matthys   tArtiest kunsteducatie (beeldend) Begeleiding kunsteducatie Jeugd 
Kelly De Wilde   tAdministratie/Volwassenenvorming Begeleiding jeugdateliers 
Pol Pauwels   Cineast/Theater    Begeleiding videoatelier 
Gregory Delannay  Cineast/Dans    Begeleiding videoatelier 
Thor Vandenbossche  tArtiest kunsteducatie dans (moderne) Begeleiding kunsteducatie Jeugd 
Mohamed El Yattouti  Decor&standenbouw   Lasateliers 
Malanka Lannoyé  Ceramiekatelier    Begeleiding volwassenenateliers 
Henriëtte Roth   Dansatelier    Ball-room & Latin Dansatelier 
Seidou Bah   Alle werken snit en naad   lTechnische ondersteuning 
Souad Guermat   *Onderhoud    lOnderhoud 
Said Barchouch   *Klusjesman en lasser   lTechnische ondersteuning 
Eric Van Praet   Schrijnwerker/decorbouw  lTechnische ondersteuning 
Irina Joerchan   **Schildersatelier   lBegeleiding Schildersatelier 
Kevin Nevejant   *Installateur hard&software  Deeltijds leren non-profit drukkerij 
Chaturarutkueakun Wuttipong **Lasser    Deeltijds leren lasatelier 

* = verlieten ons en werden vervangen / ** = verkregen een uitbreiding / *** = de vervangingen/l = Art.60 
t= verlieten ons en werden niet vervangen

 11.2. personeelsoverzicht september - december 2009

Nik Honinckx   Artistiek en zakelijk Directeur  Coördinatie 
Sem Bucman   Regisseur/Scenarist   Begeleiding videoatelier 
Bart Vandeput   Graficus    Begeleiding non-profit drukkerij 
Karolien Vanderstappen  Beeldende kunsten   Begeleiding kunsteducatie Jeugd 
Pol Pauwels   Cineast/Theater    Begeleiding videoatelier 
Gregory Delannay  Cineast/Dans    Begeleiding videoatelier 
Malanka Lannoyé  Ceramiekatelier    Begeleiding volwassenenateliers 
Henriëtte Roth   Dansatelier    Ball-room & Latin Dansatelier 
Irina Joerchan   **Schildersatelier   Begeleiding Schildersatelier
Mieke De Bisschop  ***Polyvalent art. medewerker  Begeleiding Jeugdateliers
Mohamed El Yattouti  Decor&standenbouw   Lasateliers 
Seidou Bah   Alle werken snit en naad   lTechnische ondersteuning 
Abu Sall    Alle werken snit en naad   lTechnische ondersteuning 
Benat Rustemov   ***Onderhoud    lOnderhoud 
Mustapha Salhi   ***Klusjesman en lasser   lTechnische ondersteuning 
Eric Van Praet   Schrijnwerker/decorbouw  lTechnische ondersteuning 
Jonathan Medina   Polyvalent     lTechnische ondersteuning 
Ratanak Heng   Lasser     Deeltijds leren lasatelier 
Chaturarutkueakun Wuttipong **Lasser    Deeltijds leren+ contr. lasatelier 

* = verlieten ons en werden vervangen / ** = verkregen een uitbreiding / *** = de vervangingen / l = Art.60 
t= verlieten ons en werden niet vervangen
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 11.3. Verantwoording

September 2009 hebben we een gevoelige personeelsinkrimping ondergaan. Dit spitste zich voornamelijk toe in het artistieke 
team, het kunsteducatieve luik. De tevredenheid binnen de equipe is in het tweede semester opmerkelijk beter dan in het 
eerste. 

In het eerste semester hadden we te maken met een nieuwe instroom. Ondanks het jeugdig enthousiasme beantwoordde 
een aantal leden helemaal niet aan de verwachtingen. Te weinig werkervaring, een gebrekkige arbeidsattitude, diva-allures...
we werden er zwaar mee geconfronteerd. We werden zelfs genoodzaakt tot één gedwongen ontslag. 

Het tweede semester verliep een heel stuk vlotter en serener. We dienden echter zeer behoedzaam om te gaan met onze 
personeelsmiddelen. De gestelde verwachtingen tot eventuele bijkomende financiën om de personeelsuitbreiding te hand-
haven bleven achterwege. Daarbij kwam nog de uitgestelde beslissing van de VGC onderwijs betreffende een subsidie van 
40.000€. Vandaar dat een aantal posten niet werden ingevuld.

Daarnaast hebben projecten zoals de Seniorentelevisie (Linking Generations en de producties van Beeldenstorm een flink 
aandeel verbruikt van onze personeelsmiddelen. Een zevental artiesten verbonden aan deze producties werden voor korte 
dienst ingeschreven op de loonrol van Beeldenstorm. 

Beeldenstorm zal echter steeds een tewerkstellingsplaats zijn met een relatief groot verloop. 

Dit is om allerlei redenen: 
- We kunnen moeilijk uitzicht bieden op een langdurige tewerkstelling met doorgroeimogelijkheden gezien de subsidiërings-
methode van de overheid.
- We onderscheiden drie tewerkstelligsniveaus:
 - De artistieke sector, waarbij het volstrekt normaal is dat artiesten constant op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen
 (de aard van het beestje).
 - De Technische sector binnen Beeldenstorm is een stuk standvastiger en mogelijk bieden regionale middelen uit 
 de sociale economie ons wat meer zekerheden. (lees uitbreiding).
 - De medewerkers met een Artikel 60 - statuut dit zijn overgangstatuters van beperkte duur, na een tijdje verlaten 
 zij als gevolg van dit statuut, Beeldenstorm. De bedoeling van dit statuut is om deze mensen, gezonden door de 
 plaatselijke OCMW’s, de nodige werkattitudes te laten verwerven zodat zij kunnen overstappen naar een regulier 
 arbeidscircuit.
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12. Verbouwingswerken

In de loop van 2009 werd er een bouwcommissie opgericht. Architect Marcel Rijdams en zijn Metamorfose team, leverde 
een eerste reeks plannen en de eerste stappen naar de nodige vergunningen en onderzoeken werden er gezet.
Daarnaast is er ook een bijzondere bezorgdheid voor het educatieve aspect en de duurzaamheid van deze noodzakelijke 
verbouwingen. Beeldenstorm, het Metamorfoseteam en een aantal vakspecialisten waaronder Eddy De Rauwe onderzoeken 
de mogelijkheid om aan de Beeldenstorm-site een Groen-huis label te koppelen.

De noodzaak om de technische ateliers (het lasatelier, de schrijnwerkerij en het ceramieklokaal) uit de huidige site te 
verplaatsen dringt zich op om vier belangrijke redenen:

- Een eerste reden is het toenemende belang van het filmgebeuren. Een lawaaierige site zorgt uiteraard voor enorme ongemakken.
- Een tweede reden het schrijnend plaatsgebrek voor de ateliers verbonden aan onze kunsteducatieve werking.
- Een derde reden is de veiligheid; te kleine ateliers met een grote bezetting.
- Een vierde reden is tenslotte dat indien we onze sociale economie projecten een volwaardige kans willen bieden dan 
dienen we dit project in een aangepaste omgeving te plaatsen met  gepaste en vlotte toegangen tot de lokalen. Het zoeken 
van een geschikte plaats in de onmiddellijke omgeving wordt een prangende opdracht.

Naast dit alles is er natuurlijk ook nog het kostenplaatje verbonden aan dit project:.
Het huren van een bijkomende locatie voor de technische ateliers zou jaarlijks oplopen tot 25.000€
Een voorzichtige schatting van de kostprijs van de verbouwingswerken 800.000€, de Gemeente Anderlecht wil ons het 
gebouw in erfpacht overdragen (negenennegentig jaar).

Besluit: unieke kansen, maar evenveel uitdagingen, engagementen op zeer lange termijn, een denkoefening met heel veel 
bochtenwerk.
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14. Algemeen besluit

Terugblik op 10 jaar: nieuwjaarstoespraak 29 januari 2010

Voorzitter Jenneke Christiaans:

Geachte genodigden,

Beste partners en vrienden van Beeldenstorm. En natuurlijk, Beste beeldenstormers!
Hier staan we weer … 
We luiden alweer een nieuw jaar in! In naam van de Raad van Bestuur heet ik jullie allen van harte welkom op deze Nieu-
wjaarsreceptie. 
Het voorbije jaar was een feestjaar voor Beeldenstorm: 10 jaar actief, en dat werd gevierd op verschillende manieren. Met 
een vernieuwd team, met nieuwe projecten en nieuwe démarches en nieuwe vrienden, dit alles zonder de oude achter te 
laten. Ik denk dat ik, uit naam van de leden van de raad van bestuur, maar ook uit naam van alle partners van Beeldenstorm, 
mag stellen dat Beeldenstorm het voorbije jaar zichzelf opnieuw heeft “waar” gemaakt. . Beeldenstorm heeft zich waar 
gemaakt in de ondertussen klassieke sociaal artistieke projecten waar wordt samengewerkt met scholen, met ateliers die 
gericht zijn op en openstaan voor de buurtbewoners van Kuregem en Brussel. Maar ook door nieuwe paden in te slaan 
(zoals ik verleden jaar hier ook zei), nieuwe artistieke projecten, zoals rond theatraliteit en muziek, of zoals op het vlak van 
sociale economie. 

Beeldenstorm is géén organisatie, partner, of bedrijf met als oogmerk: economische WINST. Beeldenstorm heeft een ander 
oogmerk! Geboeid door schoonheid, gedreven door de verbeelding en ontroering, wil Beeldenstorm een volwaardige ar-
tistieke, sociaal artistieke partner zijn in het opzetten van sociaal artistieke projecten, projecten opgezet in partnerschap 
met anderen. Daarbij gaat het steeds om projecten die bijdragen tot de artistieke ontdekking, beleving en ontplooiing van 
één ieder, groot en klein. Zoals ik al zei Geboeid door schoonheid, verbeelding en ontroering tracht Beeldenstorm bij te 
dragen tot het samenleven in deze wereld. 

En deze wereld is geen gemakkelijke wereld. Ik hoef jullie niet te vertellen over de rampen en conflicten in de wereld. We 
hebben ook recent en voortdurend de economische gevolgen te dragen van de schandalige bankcrisis. Voor de werkende 
lagen van de bevolking is dat meer dan voelbaar en staat het in schril contrast met schaamteloze bonuspraktijken. En dit 
geldt in het bijzonder voor de armste gemeenten, buurten of wijken van België en Brussel. Deze buurt bijvoorbeeld. 

Maar Kuregem kwam de afgelopen dagen in het nieuws vanwege de problemen met wat men noemt “delinquente jongeren 
of boefjes”. Voorbij de discussie over de concrete aanpak van een concreet probleem of voorval, moet het mij van het hart 
dat Kuregem alleen op die manier de media haalt … Dat ook politici, die deze wijken goed zouden moeten kennen, zich 
laten gaan in het spelen van politieke spelletjes, elkaar de loef af stekend en met de vinger wijzend, en dit op de rug van de 
bewoners van Kuregem en van alle sociale factoren werkzaam in deze buurt.

Laten we duidelijk wezen: criminaliteit moet aangepakt worden. Maar: Het is mij toch al te doorzichtig: door één specifiek 
probleem van delinquentie zo centraal in de kijker te plaatsen lijkt het alsof het probleem van deze wereld (in Kuregem) en 
de oplossing ervan eenvoudig is of zou zijn. Het is geen nieuw verhaal. Het is een klassieker geworden, een voorbeeld van 
wat criminologen noemen: “het nieuwe populisme”. 
Daardoor wordt alle nuance, elke bredere visie, elke andere mogelijkheid om over samenlevingsproblemen na te denken, 
elke piste tot ontwikkeling van andere manieren om aan samenlevingsopbouw te doen, van de hand gewezen en alleszins 
overschaduwd (zowel in woorden als in daden : budgetten) door de harde aanpak van criminaliteit …. Wanneer zal men de 
moed hebben om het groter te zien, om Brussel als een grootstedelijk politiek, economisch, sociaal en cultureel-artistiek 
gegeven te benaderen. Nogmaals, het lijken wel mijn jaarlijkse woorden(!), wanneer zal men de verbeelding aan de macht 
durven laten en ontdekken? Wel de Europese Unie heeft 2010 uitgeroepen tot het jaar van de kansarmoede … Is dit geen 
geniaal idee ? De verbeelding aan de macht?  Begrijpen wie begrijpen kan: we zitten natuurlijk al jaren met kansarmoede … 
Maar dit jaar staat het hoog op de agenda … 
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Kansarmoede heeft precies te maken met de ontplooiingsmogelijkheden van de mens- de burger, en dit op alle levensdo-
meinen. Wel Beeldenstorm tracht dagelijks met de inzet van elk lid van dit Beeldend-verbeeldend team om hieraan zijn 
steentje bij te dragen. Als Raad van Bestuur willen we het ganse team en elkeen individueel feliciteren en bedanken voor 
hun inzet en engagement. 

We willen ook de politici of beleidsmakers eraan herinneren: het volstaat niet om een iets op de agenda te zetten of de 
grote prioriteiten te verkondigen … 

Het is enkel in de dagdagelijkse werking van organisaties zoals Beeldenstorm, dat grote of dure woorden concreet kunnen 
worden, in elk project, in elke activiteit, in elke muziek of filmproductie, in elk atelier, in het contact met elke participant. 
Enkel zo kan Beeldenstorm als open aanbod, als centrum van verbeelding, haar sociaal artistieke betrachting waar maken. 
Het is precies op dat punt , op dat moment dat grote woorden echt betekenis krijgen ! 
Ik wens jullie een jaar toe van verbeelding en verwondering!

Jenneke Christiaens januari 2010
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15. Bijlagen

15.1. Detailgegevens actieve participaties
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15.2. Detailgegevens receptieve participaties    
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15.3. Profiel participanten        

Burg. Stand

51 Man 1 kind elders

50 1 kind elders

52 Man 1 kind elders

48 1 kind elders

59 elders

49 elders

62 Man elders

65 1 kind

66 Man 1 kind

69 Man elders

50 Man elders

58 Man elders

54 Man elders

58 1 kind elders

35 Man

66 1 kind

Man 56.25%

43.75%

Burg. Stand.

62.50%

25.00%

12.50%

6.25%

50.00%

43.75%

12.50%

12.50%

elders 75.00%

56.25%

25.00%

0%

18.75%

15.3. Profiel participanten

"Dansen à la carte" onder begeleiding van Henriette Roth 

Leeftijd Geslacht Kinderen Woont in Tevreden Bron v Inkomst. Afkomst

Cursist 1 getrouwd ja zelfstandig Belg.

Cursist 2 Vrouw getrouwd ja werkt Belg.

Cursist 3 getrouwd ja werkt Belg.

Cursist 4 Vrouw getrouwd ja werkt Belg.

Cursist 5 Vrouw weduwe meer dan 1 ja pensioen Belg.

Cursist 6 Vrouw getrouwd meer dan 1 ja zelfstandig Belg.

Cursist 7 alleenstaand meer dan 1 ja werkt Belg.

Cursist 8 Vrouw getrouwd Anderlecht ja pensioen Belg.

Cursist 9 getrouwd Anderlecht ja pensioen Belg.

Cursist 10 alleenstaand meer dan 1 ja zelfstandig Belg.

Cursist 11 getrouwd meer dan 1 ja werkt Belg.

Cursist 12 getrouwd meer dan 1 ja werkt Belg.

Cursist 13 getrouwd meer dan 1 ja werkt Belg.

Cursist 14 Vrouw alleenstaand ja werkt Belg.

Cursist 15 alleenstaand geen Brussel ja werkt Belg.

Cursist 16 Vrouw weduwe Brussel ja pensioen Belg.

Geslacht

Vrouw

Getrouwd

Alleenst.

Weduwe

Kinderen

Geen Kind.

Eén kind

Meer dan 

Domicillie

in Brussel

in Anderlecht

Inkomsten

Werkt

Pensioen

Vervangingsink.

Zelfstand.
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Meer dan 

13%
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75%
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in Brussel

in Anderlecht

elders 
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25%

19%

Inkomsten

Werkt

Pensioen

Vervangingsink.
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Cursist 6 Vrouw getrouwd meer dan 1 ja zelfstandig Belg.

Cursist 7 alleenstaand meer dan 1 ja werkt Belg.

Cursist 8 Vrouw getrouwd Anderlecht ja pensioen Belg.

Cursist 9 getrouwd Anderlecht ja pensioen Belg.

Cursist 10 alleenstaand meer dan 1 ja zelfstandig Belg.

Cursist 11 getrouwd meer dan 1 ja werkt Belg.

Cursist 12 getrouwd meer dan 1 ja werkt Belg.

Cursist 13 getrouwd meer dan 1 ja werkt Belg.

Cursist 14 Vrouw alleenstaand ja werkt Belg.
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Cursist 16 Vrouw weduwe Brussel ja pensioen Belg.
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15.3. Profiel participanten

"Ceramiek" onder begeleiding van Malanka Lannoyé
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Cursist 1 vrouw getrouwd meer dan 1 ja werkt Belg

Cursist 2 getrouwd ja pensioen Nederlandse

Cursist 3 vrouw alleenstaand Geen kinderen Brussel ja pensioen Belg

Cursist 4 vrouw getrouwd Brussel ja werkt
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Burg. Stand

39 Ja Congo

36 Ja Congo

31 Ja

30 1 kind Ja Nigeria

Man 0.00%

100.00%

Burg. Stand.

75.00%

25.00%

0.00%
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75.00%
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25.00%

elders 50.00%

0.00%
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100%

15.3. Profiel participanten

"Naaien" onder begeleiding van Seidou Bah

Leeftijd Geslacht Kinderen Woont in Tevreden Bron v Inkomst. Afkomst

Cursist 1 vrouw getrouwd meer dan 1 buiten Brussel vervangingsinkomen

Cursist 2 vrouw getrouwd meer dan 1 buiten Brussel vervangingsinkomen

Cursist 3 vrouw getrouwd meer dan 1 Anderlecht vervangingsinkomen Marrokko

Cursist 4 vrouw vrijgezel Brussel vervangingsinkomen
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15.3. Profiel participanten

"Schilderen" onder begeleiding van Nina Joerchin
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15.3. Profiel participanten – basisscholen
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62.00%

0%

15.3. Profiel participanten - basisscholen

Scheut

Allochtoon

Autochtoon

Anderlecht

Brussel

Buiten Brussel

t'Regenboogje

Allochtoon

Autochtoon

Anderlecht

Brussel

Buiten Brussel

13%

85%

2%

Woonplaats "Scheut"

Anderlecht

Brussel

Buiten Brussel

38%

62%

Woonplaats " 't Regenboogje"

Anderlecht

Brussel

Buiten Brussel

89%

11%

Afkomst " 't Regenboogje"

Allochtoon

Autochtoon

98%

2%

Afkomst "Scheut"

Allochtoon

Autochtoon
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100.00%

0.00%

88.23%

11.80%

0%

15.3. Profiel participanten - KIK

Allochtoon

Autochtoon

Anderlecht

Brussel

Buiten Brussel

100%

Afkomst KIK 

Allochtoon

Autochtoon

88%

12%

Woonplaats KIK

Anderlecht

Brussel

Buiten Brussel
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15.4. Grafieken over participaties      

Datum

10

10

10

9

02-Apr-09 9

23-Apr-09 7

07-May-09 7

14-May-09 15

28-May-09 17

04-Jun-09 15

04-Sep-09 7

11-Sep-09 9

18-Sep-09 9

24-Sep-09 9

02-Oct-09 9

08-Oct-09 9

15-Oct-09 9

22-Oct-09 9

29-Oct-09 8

12-Nov-09 5

19-Nov-09 7

26-Nov-09 4

03-Dec-09 6

10-Dec-09 7

17-Dec-09 4

15.5. Grafieken over participaties

"Ceramiek" onder begeleiding van Malanka Lannoyé

Aantal

6-mrt-09

13-mrt-09
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6-mrt-09 28-May-09 18-Sep-09

15-Oct-09
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Aanwezigheden

Datum
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Datum

01/19/2009 3

01/26/2009 3

02/02/2009 3

02/09/2009 3

02/16/2009 3

03/02/2009 2

03/09/2009 3

03/16/2009 1

03/23/2009 4

03/30/2009 5

05/04/2009 4

05/27/2009 2

10/08/2009 2

10/11/2009 2

10/19/2009 3

10/22/2009 3

10/29/2009 2

11/12/2009 5

11/16/2009 4

11/18/2009 2

11/26/2009 1

11/30/2009 3

12/03/2009 1

12/07/2009 1

12/10/2009 1

12/14/2009 1

15.4. Grafieken over participaties

"Naaien" onder begeleiding van Seidou Bah

Aantal
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02/16/2009
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Datum

A
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l
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Datum

18-Jan-09 6

20-Jan-09 5

25-Jan-09 17

27-Jan-09 6

08-Feb-09 17

10-Feb-09 6

17-Feb-09 11

22-Feb-09 14

24-Feb-09 13

14

17

10

14

10

16

14

15

21-Apr-09 12

26-Apr-09 13

03-May-09 14

05-May-09 12

09-May-09 15

11-Oct-09 10

18-Oct-09 13

25-Oct-09 11

15-Nov-09 10

22-Nov-09 7

29-Nov-09 8

06-Dec-09 15

13-Dec-09 11

15.5. Grafieken over participaties

"Dansen à la carte" onder begeleiding van Henriette Roth 

Aantal

3-mrt-09

8-mrt-09

10-mrt-09

15-mrt-09
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22-mrt-09
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25-Oct-09

22-Nov-09

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

AANWEZIGHEDEN Dans
Datum

01/19/2009 3

01/26/2009 3

02/02/2009 3

02/09/2009 3

02/16/2009 3

03/02/2009 2

03/09/2009 3

03/16/2009 1

03/23/2009 4

03/30/2009 5

05/04/2009 4

05/27/2009 2

10/08/2009 2

10/11/2009 2

10/19/2009 3

10/22/2009 3

10/29/2009 2

11/12/2009 5

11/16/2009 4

11/18/2009 2

11/26/2009 1

11/30/2009 3

12/03/2009 1

12/07/2009 1

12/10/2009 1

12/14/2009 1

15.4. Grafieken over participaties

"Naaien" onder begeleiding van Seidou Bah

Aantal
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02/02/2009

02/16/2009

03/09/2009
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Datum

01/19/2009 3

01/26/2009 3

02/02/2009 3

02/09/2009 3

02/16/2009 3

03/02/2009 2

03/09/2009 3

03/16/2009 1

03/23/2009 4

03/30/2009 5

05/04/2009 4

05/27/2009 2

10/08/2009 2

10/11/2009 2

10/19/2009 3

10/22/2009 3

10/29/2009 2

11/12/2009 5

11/16/2009 4

11/18/2009 2

11/26/2009 1

11/30/2009 3

12/03/2009 1

12/07/2009 1

12/10/2009 1

12/14/2009 1

15.5. Grafieken over participaties

"Naaien" onder begeleiding van Seidou Bah

Aantal
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Datum

01/19/2009 3

01/26/2009 3

02/02/2009 3

02/09/2009 3

02/16/2009 3

03/02/2009 2

03/09/2009 3

03/16/2009 1

03/23/2009 4

03/30/2009 5

05/04/2009 4

05/27/2009 2

10/08/2009 2

10/11/2009 2

10/19/2009 3

10/22/2009 3

10/29/2009 2

11/12/2009 5

11/16/2009 4

11/18/2009 2

11/26/2009 1

11/30/2009 3

12/03/2009 1

12/07/2009 1

12/10/2009 1

12/14/2009 1

15.4. Grafieken over participaties

"Naaien" onder begeleiding van Seidou Bah
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Datum

10-Feb-09 4

17-Feb-09 3

03/03/2009 2

03/10/2009 2

03/17/2009 2

03/24/2009 2

31-Mar-09 2

07-Apr-09 2

04/14/2009 2

04/21/2009 1

04/28/2009 1

05/05/2009 1

05/12/2009 1

05/19/2009 2

05/26/2009 2

05/02/2009 2

10/06/2009 2

10/13/2009 2

10/20/2009 2

10/27/2009 2

11/03/2009 2

11/10/2009 2

11/17/2009 2

11/24/2009 2

12/01/2009 2

12/08/2009 2

15.5. Grafieken over participaties

"Schilderen" onder begeleiding van Nina Joerchin

Aantal

Datum 03/24/2009
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AANWEZIGHEDEN Schilderen

Datum

01/19/2009 3

01/26/2009 3

02/02/2009 3

02/09/2009 3

02/16/2009 3

03/02/2009 2

03/09/2009 3

03/16/2009 1

03/23/2009 4

03/30/2009 5

05/04/2009 4

05/27/2009 2

10/08/2009 2

10/11/2009 2

10/19/2009 3

10/22/2009 3

10/29/2009 2

11/12/2009 5

11/16/2009 4

11/18/2009 2

11/26/2009 1

11/30/2009 3

12/03/2009 1

12/07/2009 1

12/10/2009 1

12/14/2009 1

15.4. Grafieken over participaties

"Naaien" onder begeleiding van Seidou Bah

Aantal
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