J A A RV E R S L A G 2 0 0 8

beeldenstorm vzw
vereniging zonder winstoogmerk
bergensesteenweg 145 - 1070 anderlecht
tel: +32(0)2/523.43.50
fax: +32(0)2/527.29.03
nik.honinckx@beeldenstorm.be
www.beeldenstorm.be

Inhoudstafel
1. Voorwoord en samenvatting								5
1.1. Deel 1 - eerste semester (januari tot juni 2008)						
1.2. Deel 2 - tweede semester (juli tot december 2008)						

5
6

2. Eerste semester ( januari tot juni 2008)						

7

2.1 Aanbod voor scholen										7
		2.1.1. Invulling
		
2.1.2. Kapstokprojecten basis- en kleuteronderwijs
		2.1.3. Kribbedebie
		
2.1.4. Basisonderwijs - Beletterd & Betekend
		
2.1.5. Kapstokprojecten secundair onderwijs - Spiegelbeeld
		
2.1.6. Projecten voor hoger- en universitair onderwijs
		2.1.7. Ons erfgoed in feestverpakking
2.2. Naschoolse activiteiten jeugd									14
		
2.2.1. Ket in Kuregem (KIK)
		2.2.2. Aanbod voor partnerorganisaties
2.3. Vrije tijd volwassenen										15
		2.3.1. Vaste ateliers
		2.3.2. Lezingen en performances ‘24 karaat & +’
		
2.3.3. Pacheco Art Forum
2.4. Feesten en opendeurdagen									17
		
2.4.1. Wijkfeest: Cureghem 1001 Kuregem + La Familia
		
2.4.2. Strangers Festival
		
2.4.3. Erfgoeddag ‘wordt verwacht’ + 8 Beaufort
		
2.4.4. Erfgoedfeest - Ons erfgoed in feestverpakking
		2.4.5. Culikure
2.5. Producties en coproducties									18

3. Tweede semester (juli tot december 2008)					

19

3.1. ‘Muze in Bikini’ en de Bauhausfilosofie							19
3.2. Werkweek ‘Muze in Bikini’									19
3.3. Evaluatie van de werkweek									21
3.4. Methode ‘Muze in Bikini’ in theorie								22
3.5. Integratie van de methode ‘Muze in Bikini’ in de vaste activiteiten			
22
3.6. Scholenwerking											23
		3.6.1. Invulling
		3.6.2. Basisonderwijs - Beletterd & Betekend
		
3.6.3. Secundair onderwijs
3.7. Naschoolse activiteiten jeugd									24
		
3.7.1. Ket in Kuregem (KIK)
		3.7.2. Jeugddienst Gemeente Anderlecht

3.8. Vrije tijd volwassenen										24
		3.8.1. Vaste ateliers
		3.8.2. Lezingen en performances ‘24 karaat & +’
3.9. Feesten, opendeurdagen en tentoonstellen							25
3,10. Promotie van onze activiteiten								26
		3.10.1. Specifieke promotie voor de werkweek ‘Muze in Bikini’
		
3.10.2. Doorlopende promotie
		3.10.3. Buurtuitstraling en buurtactiviteiten
3.11. Besluit over de methode ‘Muze in Bikini’ en het tweede semester			
27
		3.11.1. Algemene evaluatie
		3.11.2. Integratie en doelstellingen

4. Participaties											30
4.1. Profiel participanten										30
4.2. Aantal participaties - actief en receptief							30
		4.2.1. Actieve participaties
		
4.2.2. Receptieve participaties
		4.2.3. Virtuele bezoekers

5. Projecten sociale economie								31
6. Personeelsoverzicht										32
7. Financiële informatie										32
8. Algemeen besluit										33
9. Bijlagen												35
9.1. Detailgegevens actieve participaties								35
9.2. Detailgegevens receptieve participaties							39
9.3. Profiel participanten 										40
9.4. Financiële bijlagen										42
		
9.4.1. Details eigen inkomsten
		
9.4.2. Balans 2008
		
9.4.3. Begroting 2009
9.5. Grafieken over participaties									52

1. Voorwoord en samenvatting
Dit verslag beschrijft de werking van Beeldenstorm vzw tijdens het kalenderjaar 2008.
In het eerste deel van het jaar 2008, tevens het laatste deel van het schooljaar 2007-2008, werkten wij binnen verschillende projecten
naar afsluitende producties toe en organiseerden wij verschillende evenementen.
Vanaf juli 2008 hebben wij in onze werking enkele werkvormen herbekeken. De nieuw uitgedachte methode werd ‘Muze in Bikini’ gedoopt
en staat uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3.
Vanwege dit verschil in aanpak hebben wij onze verslaggeving opgedeeld in twee delen:
- Deel 1 - eerste semester omvat onze werking van januari tot juni 2008, volgens het oude stramien;
- Deel 2 - tweede semester omvat onze werking volgens de nieuwe methode, toegepast vanaf juli tot december 2008.
Daarna volgen een aantal hoofdstukken die betrekking hebben op de werking tijdens het volledige jaar 2008: participaties, sociale economie,
personeel, huisvesting en financiële informatie.
Het jaarverslag eindigt met een algemeen besluit en een blik op de toekomst.
In de bijlagen worden vooral de participaties toegelicht.

1.1. Deel 1 - eerste semester ( januari tot juni 2008)
Werking voor scholen
Binnen de scholenwerking waren er verschillende opvoeringen van ‘Het Kleurenbeest’ en ‘Miss Rotzooi’. Deze twee uitgewerkte verhalen zijn beschikbaar als werkmappen: geïllustreerde verhalenpaketten met illustratie-, film-, muziek- en muzisch opdrachtenmateriaal.
In een twintigtal verschillende scholen werden de handen in mekaar geslagen en werd er gedurende maanden naar een toonmoment
toegewerkt, daarbij ondersteund door het Beeldenstorm-team en op die manier groeiend binnen het proces van de muzische vorming.
Nog binnen de scholen werd naast doorlopend geven van ateliers, veel aandacht besteed aan het creëren van een leefbare en artistieke
omgeving binnen de schoolmuren, door het aanbrengen van kunstzinnige ingrepen in de infrastructuur.
Er was ook ‘Kribbedebie’, waarin we op zoek gingen naar artistieke paketten voor de allerkleinsten en waarin we begeleiders van kribbes
daarin opleiding verschaften.

Naschoolse activiteiten voor de jeugd
In samenwerking met de Gemeente Anderlecht gaven we in de lokalen van Beeldensstorm de KIK-ateliers voor kinderen. KIK staat voor
Ket in Kuregem. Samen met andere partnerorganisaties, o.a. Jeugd en Muziek en Samenlevingsopbouw Brussel, werkten we projecten uit
zoals een modeshow, diverse creatieve ateliers en buurtgerichte activiteiten.

Vrijetijdsaanbod voor volwassenen
Het vaste element in ons vrijetijdsaanbod voor volwassenen werd gevormd door een reeks ateliers, nl. voor keramiek, naaien en kostuums,
tekenen en schilderen, dansles. Deze ateliers genieten een wisselende belangstelling, maar sommige ervan lopen reeds jaren.
De andere pijler van ons aanbod voor volwassenen werd gevormd door een aantal lezingen en performances gegroepeerd onder de
verzamelnaam ‘24 karaat & +’.
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Producties en tentoonstellingen
Er was ‘La Familia’, een performance te zien tijdens het Wijkfeest.
8 Beaufort was een fotowedstrijd en werd onderdeel van de eindtentoonstelling.
De reeks korte filmpjes gemaakt door studenten van de VUB is terug te vinden via links op onze website.
We gingen artistiek aan de slag met de kinderen van Peterbos, een moeilijke wijk in Kuregem.
Het werk van het keramiekatelier leidde tot de tentoonstelling ‘Secret Garden’ en het ophangen van een honderdtal aarden bloempotten
ter verfraaiing van het straatbeeld.
Het voorgaande is een selectie uit een waaier van toonmomenten en producties voor en door onze doelgroepen, verwezenlijkt tijdens
het eerste semester van 2008.

1.2. Deel 2 - tweede semester ( juli tot december 2008)
In het tweede deel van dit verslag beschrijven we hoe we een nieuwe werkmethode ontwikkelden en deze methode vervolgens integreerden in alle
aspecten van onze werking. De methode werd ‘Muze in Bikini’ gedoopt, naar de werkweek waarin we ze de eerste keer aan de praktijk toetsten.
De methode is gebaseerd op de Bauhausfilosofie van de kruisbestuiving. Tijdens de werkweek onderzochten we in hoever deze methode
kon toegepast 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 betrekken, 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.
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2. Eerste semester (januari tot juni 2008)
2.1 Aanbod voor scholen Beletterd & Betekend
2.1.1. Invulling
Onze kunsteducatieve opdracht ligt in de ondersteuning van het basis-, secundair, hoger en universitair onderwijs voor de invulling van
de muzische vorming.
Kinderen en jongeren krijgen dikwijls een spiegel van hun tekorten voorgehouden. Door die voorgehouden spiegel blokkeert vaak de
communicatie. Via expressie proberen we eerst en vooral te werken aan het zich durven uiten, zich goed leren voelen, creëren, iets
‘moois’ maken en meemaken. De begeleidende artiest put zijn inspiratie (onderwerpen) uit het vooropgelegde plan tot het behalen van
de eindtermen. Hij brengt die onderwerpen niet alleen naar buiten, naar de buurt, hij gaat er tevens op een artistieke manier mee om
binnen de biotoop van de school.
De opzet van het project ‘Beletterd & Betekend’ zorgt ervoor dat leerkrachten en leerlingen op een andere manier naar leerstof kijken:
niet via een rechte weg, maar via een omweggetje, via het creatieve spel dat de volwassen kunstenaar iedere dag hanteert en waardoor
hij zichzelf verrast en plezier vindt in zijn ‘werk’.

Creëren = spelen = leren.
Deze aanpak zal het zelfvertrouwen van de leerlingen sterken en zal er eveneens toe leiden dat zij kunnen omgaan met verscheidenheid.
De bedoeling is dat de leerling verscheidenheid ervaart als rijkdom.
Vanuit sommige autochtone en allochtone gezichtshoeken rusten er heel wat taboes op verschillende kunstvormen. Deze taboes zijn
vaak geïnspireerd door onwetendheid, religieuze overwegingen of vooroordelen. Door vergelijking van zeden en gewoonten trachten we
een dialoog op gang te brengen en bouwen we aan een compromis. Vanuit dit compromis proberen we grenzen te verleggen en gaan we
communiceren over kunst en haar beweegredenen.
We hebben oog voor verscheidenheid en helpen minderheden om een evenwicht te vinden in wat gangbaar is bij de meerderheid.
We hebben aandacht voor de buurt en haar bewoners. We werken aan de multiculturele brede school.
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2.1.2. Kapstokprojecten basis- en kleuteronderwijs
Kleurenbeest en Miss Rotzooi
Drie verhalen zagen het levenslicht: ‘Kleurenbeest’ voor de kleuters, ‘Miss Rotzooi’ voor het basisonderwijs en de ‘Familie Bobolski’ voor
het secundair onderwijs.
Deze projecten zijn opvoerbare musicals, verhaal- en beeldmateriaal vergezeld van een methodeschrift dat zodanig is samengesteld dat
de leerkracht zeer veel ruimte krijgt voor een eigen invulling. Tijdens bezoekmomenten van onze begeleidende artiesten en via website
worden de invullingen van de projecten die gelijktijdig lopen in verschillende scholen met elkaar uitgewisseld. Onze webdesk staat paraat
met raad en daad.
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Wij kunnen onze drie verhalen en hoe zij in de praktijk vorm aannemen beschouwen als een groot succes. In de toekomst zal gezocht
worden naar een geschikte manier om het materiaal verder te verspreiden.

Miss Rotzooi liep reeds in 2007 in De Grondels en de school kwam ook repeteren op Beeldenstorm.
De Van Meyel school (projet d’immersion: tweetalig onderwijs) in St.-Pieters-Woluwe was ook volop bezig aan de musical Miss Rotzooi en
ze kwamen één keer per maand langs op Beeldenstorm om te oefenen. De kinderen maakten gebruik van de grotere ruimte en kwamen
kostuums en decors maken, liedjes en teksten oefenen met onze begeleiding. Ze hadden echt hun best gedaan en het resultaat in juni was
geweldig. Ze hebben de musical een paar keer opgevoerd en alle ouders zijn komen kijken. Interessant om te zien dat het project wel degelijk
werkt als er een gemotiveerde leerkracht voor de klas staat!
Tenslotte waren er ook een stuk of 10 klassen aan het werken rond het project Kleurenbeest. Er is bijvoorbeeld een evaluatie gefilmd in
De Wemelweide, een school in Bosvoorde. Iedereen heeft zich extra ingezet en werkelijk heel de school was betrokken bij het verhaal.
Er kwam zelfs een oud-leerling een Kleurenbeest-graffiti maken op de muur van de school tijdens de ‘Kleurenbeestdag’.
Een andere school die heel enthousiast met Kleurenbeest werkte, was De Wimpel in Elsene.

2.1.3. Kribbedebie
Kinderkribbes in het Brusselse
Beeldenstorm was al geruime tijd bezig met de organisatie van tal van muzische initiatieven voor peuters in het Brusselse toen vanuit
verschillende kinderkribbes de vraag opdook om ook voor hun peuters een activiteit in te richten.
We besloten om de kinderen regelmatig in onze ateliers te ontvangen, zodat ze in een andere omgeving terechtkwamen waar veel te
verkennen valt. De mini-trip naar Beeldenstorm, voor een volwassene ogenschijnlijk een alledaagse, onopvallende verplaatsing, werd voor
de peuters een echte uitstap.
Een vreemde omgeving verwelkomde hen: een binnentuintje in de stad, kunstwerken her en der verspreid in de ruimte, volwassenen die
in het lokaaltje ernaast zitten te schilderen, de piano, de grote trommen, de grote schildersezels en vooral de lieve meid met krulletjes
die gekke pakken aantrok die ze mochten betasten.
De kleintjes konden voelen, ruiken, zien, beluisteren en vooral doen. Kneden in allerlei gekleurde, geurende deegjes bijvoorbeeld en kleur
geven aan zwart-wit, schilderen op muziek, dansen of verkleedpartijtjes. Alles kan en alles mag. Peuters werden telkens ondergedompeld
in een sfeer, een muziekje, een verhaal, een doe-liedje.
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De resultaten werden getoond in de crêche zelf en kregen veel aandacht van de ouders. Aan de onthaalbalie toonde een beeldscherm de
‘activiteiten van de dag’. Reproducties van de leukste werkjes kregen een ereplaats in de grote toegangshal van het gebouw. Want ook
dit is belangrijk, het tonen van het werk, en de receptie van het werk in de buurt.

Nadat we de reeksen in de kribbes ‘Elmer’ met glans hadden afgesloten, gingen we meteen met een reeks in de kribbe van de VUB van start.
Het werken in kinderkribbes sloeg echt enorm aan. Aangezien we erin slaagden om de opdrachten heel eenvoudig te houden, maar toch
een zeker niveau te behalen op het creatief domein, was ons werk in de kribbes tegelijk zeer vernieuwend. We kwamen zelfs tot duurzaam
resultaat: we maakten onze eigen tegels, een takkenmobiel, schilderijen,... Allemaal werk dat de gangen van de kribbe nog steeds siert.
Er kwam vraag naar artistieke bijscholing van de kribbebegeleiders. De eerste keer was in Gent. We bezochten ook verschillende plaatsen
in Brussel en in Neerpelt kregen we een plaats op een heus festival.

Babelut-festival in Neerpelt
Het was een zeer intensieve en geslaagde dag: drie workshops voor kinderen en één voor volwassenen en daarbij nog een lezing.
Deze formule is zeker voor herhaling vatbaar: een interessante combinatie van activiteiten omtrent creativiteit in de kribbe. De doelgroepen
werden goed ingeschat. De betrokkenheid was groot. De volwassenen konden heel veel doen met de inspiratie, de ideeën en het materiaal.
De meeste peuters hadden geen duwtje in de rug nodig om te participeren van a tot z. We merken een groot verschil als we deze Limburgse
peuters vergelijken met de Brusselse peuters. Deze laatsten zijn vaak rumoeriger, minder afwachtend en het grootste deel kan zich, ondermeer door hun vaak allochtone afkomst, nog niet zo goed uitdrukken in het Nederlands.
Op de lezing waren er mensen die ook aanwezig waren tijdens de peuterworkshops. Hierdoor ontstonden er boeiende gesprekken.
We merkten weer eens dat er veel vraag is naar dit soort workshops. Veel mensen wilden graag uitgenodigd worden voor de volgende
workshops en sommigen nodigden ons uit om langs te komen in hun kribbe zodat we ons enthousiasme kunnen overbrengen op andere
kribbebegeleiders.
Aantal participanten: totaal 60
Workshop 1 (kribbe Karbonkeltje): 20 kinderen
Workshop 2 (kribbe Hummeltje): 11 kinderen
Workshop 3 (kribbe Duimelotje): 15 kinderen
Workshop 4 (volwassenen): 14
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2.1.4. Basisonderwijs - Beletterd & Betekend
In de eerste periode van het jaar 2008 heeft een hele waaier activiteiten plaatsgevonden binnen verschillende Brusselse scholen. In dit
onderdeel trachten wij een beeld te schetsen van de muzische activiteiten. Deze activiteiten zijn gegroepeerd onder het project Beletterd
& Betekend (de opvolger van Vlaggen & Wimpels) en werden door ons artiestenteam verzorgd in verschillende lagere scholen.

/ Binnen één school, de Gemeentelijke Basisschool Scheut, was het o. a. de bedoeling dat de handelaars, de buurtbewoners en de sociale
sector in de buurt meer met de school in contact kwamen. Naast het geven van algemeen vormende, inspirerende ateliers ondernamen
we daarom allerlei kunstzinnige ingrepen in de omgeving van de school, zichtbaar voor de hele buurt.
Bijvoorbeeld:
- Met de laatste leerjaren werd gewerkt rond ‘land-art’, waarbij we naar de parken in de buurt gingen en er tijdelijke ingrepen in de natuur
uitvoerden. We fotografeerden ons werk in het park.
- Het vierde leerjaar richtte zich op de sociale sector. Wachtzalen van dokters en tandartsen werden voorzien van speelgoed dat de
kinderen zelf ontwierpen. We trokken ook naar de dichtstbijzijnde rusthuizen om samen met de bejaarden kunstwerkjes te maken die
we daar konden achterlaten.
- Met het tweede en het eerste leerjaar gaven we het uiterlijk van de school zelf een ander uitzicht. Zo maakten we ‘vriendelijke vuilbakken’
uit papier-maché en een uithangbord voor de gevel van de school, waarvoor we in letters van klei het opschrift ‘5-sterrenschool’ ontwierpen.
Er kwam ook een plaat op de speelplaats waar we onze hoofden konden doorsteken om op die manier gekke figuren te worden.

/ Een ander project binnen de scholen was een dansproject. We vertrokken daarbij vanuit de dansvorm ‘capoeira’, een Braziliaanse
schijnverdedigingssport waarbij dans en muziek op een bijzondere manier gecombineerd worden. Samen met deze dans werden ook
andere muzische technieken aangewend.
Bijvoorbeeld:
- Op de speelplaats speelden de kinderen met hun jassen. Dit verwerkten we in ons atelier: de kinderen mochten dansen met hun jas als
partner. Daarna probeerden we het dansen te combineren met tekst. We lieten ze vertellen over wat ze fijn vonden op school en wat
ze minder fijn vonden. Ondertussen lieten we de kinderen dansen met hun jas. Er ontstond een wisselwerking tussen dans en woord.
- Na een herhaling van de basistechnieken (lopen, stappen, springen, bevriezen, ...) lieten we de kinderen werken aan een solo. We gaven
de kinderen de simpele opdracht de letters van hun naam uit te beelden. Door dit enkele keren te herhalen, kreeg elke solo een heel
eigen kleur.
- Het eindresultaat werd getoond op 8 mei in de gymzaal van de school. Het resultaat was zeer goed, maar vooral de ateliers waren
interessant voor de kinderen. Ze groeiden en bloeiden open en in samenwerking met de danser creëerden ze originele resultaten.

/ Basisschool De Grondels verhuisde begin september naar een nieuwe school. Beletterd & Betekend hield zich vanaf januari 2008 bezig
met een artistieke voorbereiding op de verhuis van de school naar de nieuwe buurt. Wij organiseerden creatieve ateliers waarin we ons
toelegden op het verkennen van de buurt en het op een speelse manier inkleden van schoolgebouw en omgeving.
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Bijvoorbeeld :
- We trokken op excursie naar de buurt van de nieuwe school. Vervolgens probeerden we ons een gefundeerde mening te vormen over
wat we zagen. De kinderen uitten hun mening door het creëren van beschermdraakjes, naar het voorbeeld van de Brusselse draak die
terug te vinden is op het wapenschild van de stad. Waar hebben de kinderen bescherming voor nodig, of wat verdient bescherming tegen
teloorgang? We kwamen uiteindelijk terecht bij het thema ‘variatie’, zowel in uiterlijk, karakter als culturen. We bestudeerden draken van
verschillende culturen: Chinese, Japanse, Griekse, Vlaamse draken, ... Vervolgens ontwierpen we onze eigen draak. We maakten ontwerpen
die we later eventueel kunnen gebruiken als wapenschilden om aan te brengen op de lege muren van de nieuwe school.
- Doordat er algemeen een grote vraag was naar meer groen, van alle kinderen in alle jaren, werd een project opgestart waarin we bloempotten maakten. Als vormentaal kozen we voor waterspuwers. We bestudeerden diverse waterspuwers en besloten ze te gebruiken om
iedere bloempot een gezicht met een eigen expressie te geven. De waterspuwer-bloempotten werden gemaakt uit klei en daarna gebakken.
Wanneer het bijna ging vriezen, namen we stekjes van de planten van de oude school en plaatsten die in een serre, waar ze uitgroeiden tot
planten voor de bloembakken van de nieuwe school.
- In het eerste leerjaar hadden we ons voorbereid op het ontwerpen van het logo van de school. De nieuwe school kreeg de naam
‘Kameleon’, dus werd aan de kinderen gevraagd een kameleon te tekenen. Daarbij werden verschillende technieken geïntroduceerd. De
beste tekening werd gekozen en gedrukt op een grote vlag: de vlag van de nieuwe school.
- Nog een belangrijk en fijn project was het maken van een videoclip ‘B-1070’, nog steeds terug te vinden op YouTube via onze website.
Het onderwerp van de videoclip was de nieuwe buurt. We gingen op onderzoek uit. Zo hielden we bijvoorbeeld straatinterviews en
maakten een reportage over de buurt. Toen de nieuwe buurt in de media kwam door een voorval met een molotovcocktail, werd daarop
ingezoomd maar wisten we het om te zetten in minder wrange berichtgeving. Iemand van de kinderen versprak zich namelijk, en al
gauw werd de ‘molotovcocktail’ een ‘chocotofcocktail’. Vervolgens bezongen we de nieuwe buurt op de wijze van ‘beatbox’, dansten in
de straten en filmden het geheel met technieken gebruikt bij professionele videoclips. In dit project werden dus verschillende artistieke
technieken gebundeld, die allemaal hun oorsprong vonden in de ‘street-art’. Zo streefden we er naar de nieuwe buurt in een positief
daglicht te stellen zonder haar moeilijkheden te negeren.
- Het Beletterd & Betekend-project in deze school werd pas echt afgesloten op 1 september, de dag waarop de nieuwe school officieel werd
ingehuldigd. Beeldenstorm zorgde voor extra versiering aan de schoolpoort. Er werd kinderchampagne geschonken door gekke verklede
personages en al van ver kon men een speciaal voor de gelegenheid uitgenodigde fanfare horen spelen. Een feestelijk nieuw begin!

2.1.5. Kapstokprojecten secundair onderwijs - Spiegelbeeld
De Brusselse scholengroep kende reeds geruime tijd onze organisatie en besloot om, op voorspraak van de directie van de Kunsthumaniora
van Laken, op een zeer actieve manier gebruik te maken van ons aanbod. De directeur van de kunsthumaniora wist zijn collega’s te overtuigen dat een verbetering van het Nederlands op school wel eens beter bereikt kon worden via muzische activiteiten dan op de gebruikelijke
wijze. De bedoeling was af te wijken van het klassieke denkpatroon waarin men het Nederlands laat bijspijkeren door een germanist van
dienst. Beeldenstorm werd aangesproken als externe partner.
Tijdens het schooljaar 2006-2007 werden er op voorspraak van Beeldenstorm twee leraars-artiesten aangetrokken. Onder de vleugels
van Beeldenstorm werd er een omkadering en een inhoud voor jongeren uit het secundair onderwijs uitgebouwd. Zo zag Spiegelbeeld
het levenslicht, een project waarbij de leerlingen werd gevraagd om de school, haar omgeving en zichzelf een spiegel voor te houden. Het
project werd gunstig onthaald in een twaalftal scholen van deze scholengroep.
Wij werkten in het schooljaar 2008 samen met verschillende secundaire scholen uit Brussel rond het medium animatiefilm. Het eerste
Spiegelbeeld-thema was ‘Zelfportret’: de jongeren zoeken naar hun identiteit en willen ergens voor staan. Artiesten gingen samen met de
jongeren uitzoeken wat een zelfportret kan zijn.
Vragen werden gesteld:
- Is een zelfportret altijd een aangezicht?
- Via welke artistieke media kunnen we ons uitdrukken?
- Wat bepaalt ons ‘ik’: de maatschappij, familie, school, omgeving, actualiteit, multimedia?
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De artiesten gingen samen met de leerlingen op zoek naar parallellen met de omgeving van de school en met het specifieke karakter
van de buurt. Individu en leefomgeving staan voortdurend in interactie met elkaar. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze kijk op onszelf laten
beïnvloeden door een interview van een toevallige passant op straat of door boodschappen op een reclamepaneel. Elk project omvatte
een aantal weken waarin de leerlingen kennis maakten met een breed gamma aan expressiemiddelen: film, installatie, beeldhouwkunst,
schilderkunst en fotografie. Al deze middelen konden, op zichzelf of in combinatie, gebruikt worden in de zoektocht rond een zelfportret.
De leerlingen participeerden op een actieve manier in een artisitiek buurtonderzoek. Vanuit een zelfreflectie begonnen de leerlingen aan
een eigen proces dat zich ontplooide naar een resultaat. Presentatie en kwaliteit van het resultaat waren belangrijk. Zo kregen de leerlingen
de kans om op een hedendaagse, vernieuwende wijze met ‘beeld’ om te gaan. Resultaten van het afgeleverde werk zijn nog steeds, via onze
website, terug te vinden op YouTube.
De werking van deze eerste workshops in de praktijk - hiermee bedoelen we activiteiten in de klassen, samenwerking met leerkrachten
en het bereikte resultaat - was goed tot zeer goed. Een aantal factoren maakten echter dat er alsnog een kanttekening dient te worden
geplaatst. De communicatie vanuit de scholengroep omtrent de agenda van de workshops bleek niet volledig. Gevolgen daarvan waren
vervelende vertragingen en activiteiten die op de valreep dienden te worden georganiseerd. Dit heeft een invloed uitgeoefend op de
kwaliteit van de activiteiten. Dit beïnvloedde bovendien niet enkel het functioneren maar ook de perceptie van Spiegelbeeld en dus
Beeldenstorm, door factoren buiten onze werking.
Verder bleek uit de vegaderingen met de scholen dat er nogal ‘vrij’ werd omgesprongen met de organisatie van de workshops. Hiermee
wordt bedoeld dat de scholen steeds nieuwe uitzonderingen en situaties uit de mouw toverden. Dit vergde meer dan eens het nodige
kunst- en vliegwerk om het gevraagde in een degelijk praktisch plan en agenda vast te leggen. Aangezien Spiegelbeeld naar de Brusselse
scholengroep toe verantwoording moest afleggen en daarvoor afhankelijk wa van de schooldirecties, was het niet altijd eenvoudig om de
positie van Spiegelbeeld (en Beeldenstorm) te verdedigen.

spiegelbeeld
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2.1.6. Projecten voor hoger- en universitair onderwijs
De Agoog in ons verhaal
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 groeide ook de interesse in de activiteiten van Beeldenstorm. De oefeningen in Kuregem zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen, waarbij blonde godinnen en blonde goden zich positief manifesteren in het multiculturele werkveld. Bij de
hervormingen binnen het universitair onderwijs (Bologna) werd er voor geopteerd om deze oefening in het curriculum van de eerste
bachelor te schuiven.
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 volwassen 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.

VUB studenten Mondelinge Taalvaardigheid Frans maakten kortfilms op Beeldenstorm.
Met de studenten van Mondelinge Taalvaardigheid Frans ontplooide zich in het eerste deel van 2008 een boeiende samenwerking rond
het medium film. Studenten kregen een inleiding in het regisseren van filmpjes, het werken met acteurs, het werken als acteur, het maken
van een storyboard en de montage van een film. Het beste verslag daarvan zijn de filmpjes zelf, waarvoor wij doorverwijzen naar onze
website www.beeldenstorm.be en naar onze YouTube pagina www.youtube.com/beeldenstorm1070.
Hieronder volgt een opsomming van de afgeleverde producten, de namen van de studenten en de titel van hun werkjes.
Deze titels zijn op zichzelf al veelzeggend.
- ‘Départ essentiel’ - Alissa Vromant,
- ‘A la recherche du fondant perdu’ - Alix Thielemans,
- ‘Après tout cela, la pluie’ - Alma Mossakowska,
- ‘Le poisson’ - Aurelie S.,
- ‘La rage d’aimer’ - Celine Volders,
- ‘La princesse chicon’ - Jill Ansloos,
- ‘Senteur saisonnière’ - Julie Leenaers,
- ‘L’odeur du bonheur’ - Julie Neyberg’,
- ‘Comme cette vie!’ - Khalid Lahlou,
- ‘Les gouttes’ - Margaux Coenen,
- ‘Ca sent le chocolat’ - Margo Moens,
- ‘Le flacon’ - Noemie Missotten,
- ‘Odeur du stress’,
- ‘Mille et une soupes’ - Saliha Rafael,
- ‘Sentir-odeur’, Et moi’ - Stephanie Buchler,
- ‘Une bouchée de souvenir’,
- ‘Popcorn’ - Yolande Nauwelaers,
- ‘Souvenir Ottoman’ - Yusuf Okucu.
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2.1.7. Ons erfgoed in feestverpakking
Samen met Festival des Enfants verzorgde Beeldenstorm een tweede evenement binnen deze reeks. Kinderen van twee Nederlandstalige
scholen (5de leerjaar) en kinderen van drie Franstalige scholen werkten rond het Brussels Kunstpatrimonium.
Deze editie betrof het Gemeentehuis van Laken op het Bockstaelplein. De kinderen bestudeerden de restauratiewerkzaamheden, tijdens
een bezoek aan de site en een gidsing door een deskundige. Achteraf werd de opgedane kennis uitgetest in allerlei plastische ateliers. De
tekeningen en het driedimensionaal werk werden door de graficus van Beeldenstorm verwerkt tot een smaakvolle beeldmontage. Deze
montage werd afgeprint op een dekzeil dat diende ter afscherming van de gevel tijdens de werkzaamheden.
Participerende scholen: Toverfluit Molenbeek en Het Plantsoentje Laken.

2.2. Naschoolse activiteiten jeugd
2.2.1. Ket in Kuregem (KIK)
In samenwerking met de Gemeente Anderlecht verwelkomden we in de KIK-ateliers kinderen binnen de gebouwen van Beeldenstorm.
Afwisselend werden ateliers gegeven door kunstenaars van verschillende disciplines. Er werden filmpjes gemaakt. Er werd ook gewerkt
aan een fotoroman, in samenwerking met de studenten van de VUB. Aanvankelijk was dit een onderdeel van het project ‘8 Beaufort’, een
fotowedstrijd. Naarmate het project vorderde, besloten we ‘8 Beaufort’ naar een tentoonstelling te laten evolueren.
Binnen de plastische ateliers werd vooral aan materiaalonderzoek gedaan. Er werd gewerkt met klei, verf, afvalmateriaal, ijzer, ... Daarbij
werd steeds nagedacht over de eigenheid van elk gekozen materiaal.
Een ander thema was het maken van zelfportretten. Dit leverde een boeiende zoektocht op, waarbij kijken even belangrijk was als uitwerken.
Tenslotte behandelden we ook het vergroten van wat klein is en het verkleinen van wat groot is. Binnen de KIK-ateliers kregen de kinderen
een stevige basis voorgeschoteld van de wereld van het creatieve.

2.2.2. Aanbod voor partnerorganisaties
Jeugd & Muziek
Voor Klankkleuren Jeugd & Muziek ging een artiest van Beeldenstorm elke woensdag naar Gemeenschapscentrum De Kriekelaar in
Schaarbeek. In samenwerking met Jeugd & Muziek werkten we daar vanaf begin 2008 aan een fantastische modeshow. We hebben kleren,
hoeden en handtassen gemaakt. Er was een goede interactie met sommige ouders die kwamen helpen naaien! Het geheel was zeer
geslaagd en het resultaat was te zien op het afsluitend concert dat Jeugd & Muziek samen met Beeldenstorm organiseerde in De Kriekelaar.

Vliegende Brigade
Aan iedere participerende instelling werden 10 ateliers aangeboden. Alle ateliers werden voorbereid op Beeldenstorm en de studenten
van de VUB werden tijdens de voorbereidingsmomenten (10) wegwijs gemaakt in het sociaal-artistieke veld. De opzet is de begeleiders
van de WMKJ’s (Werking Marokkaanse Jongeren) en de Ibos (Initiatief Buitenschoolse Opvang) te wapenen met nieuwe creatieve ideeën.
Benutten van de ruimte, sfeerschepping, taalvaardigheid en buurtbetrokkenheid vormden de centrale elementen binnen dit project.
Het project werd afgesloten op het Wijkfeest 1001 Kuregem met een gemeenschappelijk toon- en spelmoment.

Peterbos
In het project Peterbos werkte Beeldenstorm samen met Samenlevingsopbouw Brussel. Peterbos is een wijk waar op een zeer kleine
oppervlakte een groot aantal mensen samenleeft in enkele grote flatgebouwen. Beeldenstorm organiseerde samen met studenten
Agogiek creatieve ateliernamiddagen ter ondersteuning van de kinderen in de buurt.
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2.3. Vrije tijd volwassenen
2.3.1. Vaste ateliers
Keramiekatelier & Secret Garden
Een jonge keramiste initieerde de volwassenen in de technieken van de keramiek. Binnen het keramiekatelier werd een deelproject
georganiseerd, ‘Secret Garden’. Naast een grotere tentoonstelling omvatte dit project ook een artistieke actie in de buurt. Er werd een
grote oplage gemaakt van potten geschikt om bloemen in te plaatsen. Onze lassers maakten vervolgens stevige haken. Samen met de
organisatie ‘Atrium’, werden de potten vervolgens in de buurt aan de muren van de huizen gehangen. De vrolijke roze bloemen werden
opgemerkt door alle voorbijgangers.

Dansen à la carte
In ‘Dansen à la carte’ kreeg een vaste groep volwassenen dansles van Henriëtte Roth, instructrice in stijldansen. De dansen variëerden
van salsa tot tango en wals. De participanten waren meestal afkomstig van Kuregem zelf; deelname was gratis.

Op maat geknipt
In ons naai- en kostuumatelier verwelkomden we volwassenen uit de buurt. Van professionele kleermakers kregen ze technieken
aangereikt voor het werken met naaimachines zowel als met de hand.

Teken- en schilderatelier
Dit is een vast atelier schilderen voor volwassenen, met materiaal voorzien in Beeldenstorm. Participanten kregen de kans eigen werk te
maken, of werden soms uitgedaagd eens een andere weg in te slaan.Verschillende kunstenaars en technieken werden onder de loupe genomen.

2.3.2. 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 tussen vaste activiteiten en de geïnteresseerde bezoekers.
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/ Speciale lezing rond de problematiek van de kunst in de scholen en van de permanente opvoeding, Frans- en Nederlandstalig.
/ POL PAUWELS: ‘Maria’ (Nederlands), speeltijd: 6’11’
/ 2de jaar, graad van bachelors in taal en literatuur, keuze frans - VUB
‘Droit de passage’ (Frans gesproken, Nederlands ondertiteld)
/ Foued Bellali
‘Rue du Nord’ (Frans gesproken, Nederlands ondertiteld)
Montage: Foued Bellali, Katty De Boeck, Nadia Remy
Camera & geluid: Yaël André/Mauricio
Productie: Vox
Jaar: 2004
Speeltijd: 52’
‘Témoignages d’immigrés de la première génération: hommes et femmes maghrébins, en regard croisé avec un immigré polonais et un
prêtre catholique belge. Vécu de l’immigration sous forme de récits personnels.’ (Getuigenissen van immigranten van de eerste generatie:
mannen en vrouwen van Noord-Afrikaanse origine kruisen de blik met een Poolse immigrant en een Vlaamse priester.)
Deze documentaire is het werk van amateurs. Hij wordt gebrukt als pedagogisch materiaal op scholen, voor leerlingen van 15 tot 17 jaar.
/ Bavo Olbrechts
De Antwerpse kunstenaar Bavo Olbrechts wist voor een 30-koppig publiek toelichting te geven over zijn creaties en zijn artistiek proces.
Aan de hand van een filmische opname maakte hij het publiek wegwijs doorheen de structuren die dit proces kenmerken en bepalen.
Olbrechts is tekenaar, timmerman, maker van animatiekortfilms en performer.
/ Erika De Stercke
De Stercke kwam vertellen over haar werk. Zij speelt in haar oeuvre zowel met de ‘lichtheid’ als de ‘ondraaglijke zwaarte’ van het leven. Speelse
‘objets-trouvés’ installaties verhouden zich binnen haar artistieke praktijk dan ook graag tot eenvoudige installaties in sprekende materialen.

2.3.3. 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 instelling open te gooien.
We analyseerden diverse aspecten van de plastische kunsten, terwijl we werkten rond verschillende thema’s.
Bijvoorbeeld:
- We werkten rond alchemie en alchemisten. Eerst keken we naar illustraties gemaakt over alchemie. We zoomden in op de thema’s
waarrond de alchemisten werkten, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar eenheid en transformatie.
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- We keken naar grootmeesters van oude en moderne kunst. We analyseerden hoe zij een spanning creëren door tegenstrijdige dingen te
combineren en een evenwicht te zoeken: donker/licht, warme/koude kleuren, transparantie/dekkend, zacht/bruut verven, merkwaardige
onderwerpcombinaties,...
- Vervolgens probeerden wij dit ook te doen. We gebruikten hiervoor allerhande materiaal. Het was de bedoeling om zelf te experimenteren
met technieken en echt op zoek te gaan naar de mogelijkheden ervan. Er mocht figuratief of abstract gewerkt worden, zolang er maar op
één of andere manier naar eenheid werd gezocht in een spanningsveld tussen twee tegenstrijdige elementen.
- Tenslotte evalueerden we de werken en bespraken we de gebruikte technieken en het uiteindelijke resultaat.

2.4. Feesten en opendeurdagen
2.4.1. Wijkfeest Cureghem 1001 Kuregem + La Familia
Dit jaar werd het Wijkfeest gecombineerd met ‘La Familia’, een performance en coproductie van Beeldenstorm gemaakt door een vaste
artiest van Beeldenstorm, Pol Pauwels. De buurtbewoners werden uitgenodigd in de Beeldenstorm-locatie: tentoonstelling, dans, projectie
van filmpjes.

2.4.2. Strangers Festival
Beeldenstorm nam deel aan een Europees festival voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Het festival organiseerde een netwerk van ateliers,
gegeven in meer dan 20 landen. Het festival was een samenwerking van de ‘European Cultural Foundation’ en een netwerk van Europese
partners, waaronder Beeldenstorm. Twee van onze artistieke medewerkers ‘multi-media’ kregen - na een korte opleiding in Amsterdam van
24 tot 29 maart - de taak een 20-tal jongeren te initiëren in de wereld van de video. De bedoeling was filmpjes te maken die niet langer
duurden dan 1 minuut. De ateliers werden in Antwerpen gegeven. Na een week samenwerken werden de geselecteerde jongeren doorgestuurd naar Amsterdam voor deelname aan het festival, dat plaatsvond van 3 tot 5 juli. Het was een interessante samenwerking waarvan
het resultaat te zien is op DVD.

2.4.3. Erfgoeddag ‘wordt verwacht’ en 8 Beaufort
Met de Erfgoeddag die plaatsvond op 13 april, stelde ook Beeldenstorm haar deuren open. Een 50-tal bezoekers kregen een voorproefje
van de fotowedstrijd ‘8 Beaufort’. Het uitgangspunt was het intergenerationeel verhaal: kinderen kregen de opdracht op zoek te gaan
naar de plekken waar hun oma’s en opa’s hun jeugd beleefden. Kinderen zochten de senioren op en schreven samen een beeldverhaal.

2.4.4. Erfgoedfeest- Ons Erfgoed in Feestverpakking
Op 20 april 2008 stond Beeldenstorm samen met Festival de l’Enfance op de patrimoniumbeurs op Tour en Taxis. De bezoekers konden
op een stand van liefst 75m kennismaken met het project en deelnemen aan een reeks workshops.

Secret
Garden III
11 juli / juillet 2008

/
/

/ /

/
/

/
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Beeldenstorm / Bergensesteenweg 145 / 1070 Anderlecht
www.beeldenstorm.be

/

2.4.5. Culikure
In dit project met ondertitel ‘Kruidje-roer-me-niet’ gingen we op ontdekking in de wondere wereld van de kruiden. Dit project liep in
samenwerking met de Gemeenschapscentra Maalbeek (Etterbeek) en Elzenhof (Elsene).
Telkens werden er twee avonden georganiseerd: een kookavond en daaraan gelinkt een culturele avond met projectie van kortfilmpjes uit eigen
atelier. De bedoeling van de kookavond was gerechten te leren maken uit verschillende culturen, met het gekozen kruid als hoofdbestanddeel.
Daarna volgde een meer theoretische culturele avond voor een breed publiek, opgebouwd rond het betreffende kruid. Er kon dus niet
alleen geproefd worden van het kleurige kruid, er werd ook ingezoomd op andere aspecten van het kruid, zoals: kruidige poëzie, muziek,
geneeskrachtige of lichaamsverzorgende eigenschappen ervan.
In GC Elzenhof werd op 25 en 26 februari 2008 gewerkt rond ‘rozemarijn’, wat ons in mediterrane sferen bracht.
In GC De Maalbeek voerde het kruid ‘kerrie’ (dat eigenlijk een mengeling is van allerlei kruiden) ons op 4 en 5 maart naar de Pakistaanse
en Viëtnamese cultuur. Resultaat was een lichtvoetig, multicultureel evenement.

2.5. Producties en coproducties
/ Er was ‘La Familia’ - een door Beeldenstorm geproduceerde performance gemaakt o.l.v. Pol Pauwels, te zien tijdens het Wijkfeest, dat
Beeldenstorm eveneens mee verzorgde.
/ Er was ‘8 Beaufort’, een fotowedstrijd die uiteindelijk evolueerde tot een fototentoonstelling opgenomen binnen het grotere geheel
van de eindtentoonstelling.
/ Met studenten van de VUB werd een uitgebreide reeks korte filmpjes gemaakt, steeds vertrekkend vanuit de inspiratie van de student
in het moment. Resultaten daarvan zijn nog steeds terug te vinden via links op onze website, www.beeldenstorm.be.
/ In de buurt werden verschillende projecten op poten gezet. Zo was er Peterbos, waarin we artistiek aan de slag gingen met kinderen
uit een moeilijke wijk in Kuregem.
/ Er was ook het werk ‘Secret Garden’ dat - naast het tentoonstellen van de producten van het keramiekatelier - een honderdtal aarden
bloempotten maakte die, gevuld met roze bloemen, de straten van de buurt opvrolijkten.
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3. Tweede semester (juli tot december 2008)
3.1. ‘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 ‘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.

3.2. Werkweek ‘Muze in Bikini’
In de werkweek wilden we als aanloop naar de apotheose van het werkjaar uiteenlopende doelgroepen bundelen, om zo naar een resultaat
toe te werken dat een bijdrage leverde aan het grote slot-toonmoment van het seizoen 2007-2008. Bedoeling was kunstenaars van verschillende pluimage samen te brengen. Naast professionele kunstenaars verbonden aan Beeldenstorm, ontvingen we geïnteresseerden uit de
buurt en leden van participerende organisaties.
De bedoeling was met alle participanten samen te beginnen van ‘niets’, d.w.z. zonder vooropgestelde vorm of inhoud. Om toch een aanzet
aan te reiken, beslisten we als vertrekpunt ‘het witte vierkant’ te nemen. Letterlijk reikt ons dat een vorm aan, terwijl het figuurlijk alles
openlaat. In de lokalen van Beeldenstorm werd alles in gereedheid gebracht: er waren camera’s, internet, multimediamateriaal, er was
papier, ... Er was ook een tafel aanwezig waarop een wit vierkanten blad lag, klaar om beschreven te worden. Er waren een lasser en een
keramist op wie we een beroep konden doen. Verschillende ruimtes waren klaar om gebruikt te worden: een danszaal en een zaal waarin
metalen kubusstructuren opgesteld stonden, al dan niet overspannen met zwart doek. Er was ook een kleine bibliotheek aangelegd met
informatie en beeldmateriaal over Bauhaus en zijn principes.
Gedurende één week is er gewerkt rond of binnen ‘het witte vierkant’. Elke dag startte met een dansinitiatie gegeven door Henriette Roth,
instructrice salondansen. Bedoeling daarvan was om het lichaam los te werken, het ijs te breken, en eventueel in een volgende fase, met de
aangeleerde dans als vertrekpunt, stappen te zetten naar een andere uitingsvorm (video, performance, moderne dans, kostuum). Vervolgens
startte het brainstormen rond het witte vierkant. Nik Honinckx (bezieler en oprichter van vzw Beeldenstorm) modereerde veeleer dan dat
hij stuurde. Alle participanten kregen een wit, vierkanten blad papier en het klaargezette materiaal werd voorgesteld.
Er werd een eerste duiding gegeven rond de idee van Bauhaus.
De participanten, waarvan de meesten elkaar vooraf niet kenden, onderzochten het witte vierkant naar eigen inspiratie, kunnen en gevoel.
Al vlug werden ideeën en technieken samengevoegd of door mekaar geschud. Zo ontstonden eerste samenwerkingen, eerste ideeën
kregen vorm. Tijdens de dans ontdekten we bijvoorbeeld hoe in bepaalde passen de voeten een vierkant beschrijven (vb. in de wals). Het
inspireerde ons om zo de salondansen anders te interpreteren. De bewegingspatronen werden uitvergroot: we verdeelden de dansvloer
met tape in vierkanten van verschillende formaten. We bakenden daar op onze beurt vierkanten in af met onze passen, alleen of in koppel.
We onderzochten verschillende mogelijkheden om met ‘botsingen’ om te gaan. Ook onze lichamen legden we vierkanten structuren op:
we maakten kostuums met kartonnen dozen, metalen vierkanten, ...
Ondertussen gingen anderen de ijzeren kubussen inkleden met verschillende materialen en in verschillende vormen, bijvoorbeeld met
willekeurig gespannen tape. De idee ontstond om de grote, ijzeren kubusstructuren (elke zijde meet 2m50), door de ruimte te laten
bewegen. Vervolgens trokken we met de logge kubus de straat op, naar de ruimte van de Markt en de Slachthuizen van Anderlecht (die
liggen vlakbij Beeldenstorm, aan de overkant van de straat). Daardoor kregen we voeling met de structuur van een kubus. Bovendien
reageerden de mensen van de buurt heel verrast op deze eigenaardige structuur.
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Intussen maakte iemand een inventaris op van vierkanten zoals we die terugvinden in de structuren die ons dagelijks omringen: stopcontacten, verkeersborden, roosters, ... Iemand anders probeerde met de computer de klank uit van hoekige, vierkante i.p.v. golvende
sinussen. Nog iemand stapte de straat op, op zoek naar associaties van de mensen van de buurt met ‘het witte vierkant’. Verschillende
leeftijden, vormen en culturen deden hun zegje voor de camera.
Op geregelde momenten verzamelden de participanten zich rond het witte vierkant en bespraken ze ideeën en vormen. Er werd voortdurend
gezocht naar raakvlakken. Na een korte tijd hadden we al enkele thema’s verzameld, zoals censuur, begrenzing, vrijheid, cirkels, ...
De week werd afgesloten op 11 juli, waarmee Beeldenstorm feestelijk en multicultureel aansloot bij het feest van de Vlaamse Gemeenschap,
met een evenement dat we openden met een ‘vierkante’ prettig gestoorde dansperformance, en waar ook een tentoonstelling als neerslag
van een intensieve werkweek en een voorstelling van ons verzameld beeldmateriaal te zien was.

Op hetzelfde moment werden er filmpjes geprojecteerd van producties die door het vaste Beeldenstormteam tijdens het jaar gemaakt
werden. Zo werd de kleine tentoonstelling die ‘Muze in Bikini’ afsloot gecombineerd met de grotere tentoonstelling die het jaarwerk
op Beeldenstorm afsloot. De deelnemers van ‘Muze in Bikini’ kregen op die manier de kans hun werk tentoon te stellen binnen een
professioneel kader.
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3.3. Evaluatie van de werkweek
De werkweek ‘Muze in Bikini’ leverde een tentoonstelling op waarop iedereen zijn plaats kreeg. Ook vormelijk werden er interessante
concepten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het ontwerpen, maken en gebruiken van grote metalen kubusstructuren waarin kunstwerken
makkelijk kunnen worden tentoongesteld en die tevens een vormelijke meerwaarde aan de werken geven. Deze kubusstructuren zien we
als een ideale vorm voor een soort transporteerbaar en overal monteerbaar museum. In onze zoektocht naar het bereiken van een zo
groot of divers mogelijk publiek hebben we deze vorm van tentoonstellen dan ook verder geëxploreerd.
Participanten hebben de grenzen van hun vakdomein overschreden. Er ontstond een vruchtbare wisselwerking tussen verschillende
mensen en hun kunstvormen. Er werd kwalitatief sterk en bruikbaar materiaal verzameld dat uitmondde in een degelijke tentoonstelling.
Iedereen heeft het genoegen ervaren te mogen tentoonstellen, met werk van professionelen naast werk van beginnende kunstenaars. Het
publiek aanwezig op het toonmoment reageerde enthousiast.
De werkvorm van de kruisbestuiving werd in deze week uitgetekend. Participanten ervoeren de kruisbestuivingen en de mogelijkheid
zichzelf en hun creatieve werk te leren kennen binnen andere kunstvormen als vrijmakend en interessant. We kunnen concluderen dat
deze werkvorm bijdraagt tot een productieve artistieke samenwerking.
Tot slot willen we nog even aanstippen dat niet alleen de werkvorm, maar ook enkele inhoudelijke ideeën van het zomerproject materiaal
opleverde dat een aanzet vormde voor verdere uitwerking. We spreken hier dan bijvoorbeeld over het werken met de kubussen, de
tegendraadse interpretatie van de dans, de vraaggesprekken met de buurtbewoners en de manier van tentoonstellen.
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3.4. Methode ‘Muze in Bikini’ in theorie
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 moeten toe bijdragen dat doelgroepen uit de verschillende deelateliers
elkaar ontmoeten. Op deze manier trachten we een intergenerationele en multiculturele werking tot stand te brengen.

3.5. Integratie van de methode ‘Muze in Bikini’ in de vaste activiteiten
Het was met ‘Muze in Bikini’ de bedoeling een werkmethode te exploreren, bruikbaar om binnen de reeds bestaande activiteiten toe
te passen en indien mogelijk te laten uitgroeien tot een specifieke huismethode. Kenmerkend voor de methode is het interdisciplinaire
brainstormen, zoals uitgeprobeerd tijdens de werkweek.
Zo is er bijvoorbeeld beslist vier inhoudelijke thema’s aan te reiken die, verspreid over het hele seizoen, een rode draad door alle activiteiten
van Beeldenstorm trekken. Dat geeft de artiesten de kans om samen te komen rond het witte blad en binnen het vooropgestelde thema aan
kruisbestuiving te doen, volgens de op de Bauhausfilosofie geïnspireerde werkmethode. Artiesten worden zo als het ware uitgenodigd om
de grenzen van hun vakdomein open te gooien, met een interessante neerslag in de verschillende producties tot gevolg.
Een eerste uitgewerkte thema was ‘Tralies in b-mineur’. Daarin onderzochten we vrijheid en onvrijheid, beperkingen en de creatieve
zoektocht daarbinnen. Daarbij verzamelden we steeds rond het witte blad en voegden we ideeën en technieken samen.
Het thema liet zich doorvoelen in alles wat er die periode gebeurde in Beeldenstorm. Zo kleedden we de gebouwen van Beeldenstorm
aan, geïnspireerd door het thema. Elke bezoeker die Beeldenstorm binnenkwam moest door een eigenzinnige interpretatie van een
gevangenispoort. Er werden tralies geplaatst en een filmpje geprojecteerd in de sfeer van George Orwell’s ‘Big Brother’, waarin we de
Beeldenstorm-regels en wetten lieten declameren. De binnenkoer werd speciaal verlicht: we plaatsten koude witte spots in elke hoek.
Op de buitengevels spanden we doeken met het opschrift ‘Tralies in b-mineur’, ‘Barreaux en si-mineur’, wat de nieuwsgierigheid van de
buurtbewoners prikkelde.
Na een groot afsluitmoment leidde de Nieuwjaarsreceptie het nieuwe thema in: ‘Flair Obscur’ - Het duister toegelicht. Over schoonheid,
lelijkheid, donker, licht, liefde, dood, ...
Verdere neerslag van het uitwerken van de thema’s en het werken binnen deze specifieke methode, is terug te vinden in de volgende
hoofdstukken.
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3.6. Scholenwerking
3.6.1. Invulling
Om de werkwijze van kruisbestuiving zo goed mogelijk te kunnen integreren in de werking met kinderen, hebben we gezocht naar een
intens samenwerken tussen de artiesten die werken bij Beeldenstorm. Waar voordien een artiest van Beeldenstorm naar de school trok
om met de kinderen te werken, verwelkomen we nu als groep artiesten eenzelfde leerjaar van verschillende participerende scholen of
organisaties. Daarbij was het wat de scholen betreft vooral zoeken naar het openbreken van enkele beperkingen die de vorige methode
impliceerde. Wat het vrijetijdsaanbod betreft was het vooral zoeken om de vorm van samenwerken tussen verschillende artiesten en
doelgroepen met hun specifieke achtergronden, uit te puren en te verbeteren.
De wisselwerking tussen het werk voor de scholen en dat van het vrijetijdsaanbod intensifieerde zich door het op mekaar afstemmen van
de methode binnen beide. Dit had het positieve gevolg dat verschillende kinderen zowel in vrije tijd als met de school konden deelnemen
aan de artistieke activiteit, en ze meteen aanknoping vonden bij wat vooraf ging.

3.6.2. Basisonderwijs - Beletterd & Betekend
/ Waar binnen de oude formule één of twee artiesten atelier gaven op verplaatsing, zijn we binnen ‘Muze in Bikini’ uitgegroeid tot een
interdisciplinaire atelierdag, waarin de kinderen in aanraking komen met alle mogelijke vormen van creatieve uiting, binnen de tijdspanne
van een dag.
/ Ateliergevende artiesten werkten rond eenzelfde thema, elk vanuit hun achtergrond, maar allemaal samen. Daardoor kregen kinderen
ateliers voorgeschoteld waarin het ‘vakjesdenken’, dat zich in zoveel andere methodes moeilijk laat overstijgen (denken we aan academies
Woord of Muziek, waar kinderen veel meer een richting ‘kiezen’, of lessen plastische opvoeding of ballet), onopvallend wordt opengebroken.
Een kind dat bijvoorbeeld denkt niet te kunnen tekenen, krijgt nu de kans binnen een expressieoefening toch tot tekenen te komen, zonder
de gewoonlijke drempelvrees te moeten overwinnen.
/ Doordat we binnen de ‘Muze in Bikini’-methode de groepen ontvingen in Beeldenstorm zelf, hebben we bovendien gebruik kunnen
maken van meer middelen die bijdragen tot het artistieke dan doorgaans voorhanden in scholen. Zo hadden we bijvoorbeeld lassers en
een professionele naaister ter onzer beschikking, die ons het uitvoeren van de ateliers vergemakkelijkten. Voor de kinderen vormde dit
bovendien een unieke samenwerking.
/ Door het samenwerken met verschillende scholen tegelijk, brengen we kinderen en leerkrachten van verschillende buurten van
Brussel bij mekaar. Daarmee willen we niet alleen onze ‘gasten’ de kans geven nieuwe indrukken op te doen en mensen te ontmoeten, we
willen ook iets doen aan sluipende ghettovorming binnen scholen, buurten of straten. Dit bovendien te verwezenlijken in Kuregem, een
buurt die vaak negatieve aandacht krijgt in de media en die inderdaad met enkele problemen kampt, geeft dit streven extra meerwaarde.
Kinderen bezoeken niet alleen deze buurt, maar hebben er positieve ervaringen. Bovendien wordt het resultaat van hun atelierdag steeds
op een of andere manier in de buurt tentoongesteld.
/ In een atelierdag gebruikten we nu dus de methode die we gedistilleerd hadden uit de ‘Muze in Bikini’-werkweek. Door de artiesten
van Beeldenstorm werden subthema’s uitgewerkt, gelinkt aan het overkoepelende thema ‘Tralies in b-mineur’. Zo leidde de ondertitel
‘Beperkingen in vrijheid’ tot een gesprek rond het witte blad, tot ‘gevangen in werkelijkheid’ en uiteindelijk tot een atelierdag rond
surrealisme. Na een inleiding, vaak ondersteund door speciaal leeftijds- en themagericht beeldmateriaal, werden de kinderen verdeeld in
groepjes, waarbij gelet werd op het door mekaar mengen van verschillende scholen. Daarna doorliep elk groepje verschillende ateliers,
telkens gelinkt aan het grote thema en het subthema van de dag. De ateliers varieerden van plastische-, multimedia-, tot dans-, muzieken theaterateliers. Een atelierdag werd afgesloten met een kort toonmoment. Leerkrachten kregen een mogelijke opdracht mee, waarin
verdere activiteiten rond het thema met de kinderen werden voorgesteld. We werkten met kinderen steeds naar resultaat toe; zo gaven
we bijvoorbeeld een eindtentoonstelling of werden werkjes in de Anderlechtse straten verspreid.
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3.6.3. Secundair onderwijs
Binnen het thema ‘Tralies in b-mineur’ vonden ook enkele kunsteducatieve activiteiten plaats voor het secundair onderwijs. De materie
betrof de genocide tijdens Wereldoorlog II en hoe men er nu mee omgaat. Beeldenstorm werkte hier samen met de Unie van Vrijzinnige
Verenigingen, en het Centrum voor Holocaust en Genocide. Laatste graden van het secundair onderwijs kregen een lezing en doorliepen
verschillende workshops met als doel op een meer ervaringsgerichte of gevoelsmatige manier met deze kwestie om te gaan.

3.7. Naschoolse activiteiten jeugd
Onze vernieuwde methode werd eveneens toegepast in het vrijetijdsaanbod voor kinderen. In het kader van de taalstimulatie van het
Nederlands werd dank zij het thema ‘Tralies in b mineur’ op een speelse doch doordringende manier over een elementaire waarde zoals
‘de vrijheid’ gefilosofeerd.
Binnen het vrijetijdsaanbod voor kinderen nodigden we verschillende groepen uit op onze herfstkampen georganiseerd in samenwerking
met Jeugd en Muziek en Jeugddienst Anderlecht. Wekelijks vonden ateliers op locatie plaats voor ‘Jeugd en Muziek’ en KIK. We werkten
samen met verschillende organisaties waar meerdere ateliers werden aangeboden door het Beeldenstormteam.
Telkens werd er gewerkt rond de thema’s en werden verschillende kunstdisciplines bij mekaar betrokken. Zoals reeds vermeld is de werking
binnen het vrijetijdsaanbod gelinkt met die voor de scholen: beide werden ze uitgewerkt rond de methode van de kruisbestuiving.

3.7.1. Ket in Kuregem (KIK)
Tweemaal per week waren de buurtkinderen van de Nederlandstalige scholen op post. Binnen de vooropgestelde thema’s werd telkens
een ander medium voorgesteld:
- film: er werd een kortfilmpje gerealiseerd;
- dans: danspassen werden aangeleerd en toegepast in een videoclip;
- Creaboem: de kinderen werkten mee aan de beschildering van een eindejaarsdecoratie in de buurt, met vlaggetjes en kooitjes met
gekke knuffels.

3.7.2. Jeugddienst Gemeente Anderlecht
Gedurende het herfstkamp werden kinderen een hele week met het thema geconfronteerd, diverse muzische vormen kwamen aan bod.
Enkele voordelen van onze reeds beschreven werkmethode zijn:
- het onderwerp wordt in detail uitgespit;
- er is ruimte voor discussie;
- er kan werk gemaakt worden van uitvoerige documentatie, samenwerking met de Gemeentelijke Bibliotheek, bekijken van films;
- de uitwerking van een mixed media toonmoment.

3.8. Vrije tijd volwassenen
3.8.1. Vaste ateliers
Binnen de wekelijkse ateliers georganiseerd voor volwassen deelnemers (schilders-, naai-, dans- en keramiekatelier), werd er gewerkt rond
kunstenaars die gelinkt konden worden aan het aangereikte thema. Dit was nieuw in die zin dat de ateliers binnen thema of subthema meer
gestuurd werden en de participanten op die manier nieuwe, voor hen soms onontgonnen uitdagingen voorgeschoteld kregen.
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3.8.2. Lezingen en performances ‘24 karaat & +’
Eén van de doelen van deze ‘24 Karaat en +’ was de discussie op gang te brengen rond de respectievelijke thema’s en subthema’s, en dit
in een intergenerationeel kader. Door de kleine afstand tussen spreker en toehoorder, kon er vrijelijk gepraat en gedacht worden rond
een onderwerp, in dialoog tussen oudere, jongere, wetenschapper en artiest, directeur, professor en student.
Binnen de activiteit ‘24 karaat en +’ vonden rond het thema ‘Tralies in b-mineur’ volgende lezingen of performances plaats:
/ ‘Opgesloten-uitgesloten?’ door Jenneke Christiaens, docente aan de VUB, criminologe, gespecialiseerd in jeugdcriminologische
vraagstukken. Zij gaf een lezing over aan ervaring en kennis getoetse bedenkingen rond misdaad en straf.
/ ‘Geboeid door schoonheid’ waarin Nik Honinckx, stichter en bezieler van Beeldenstorm, samen met de jonge musicus Hanne Deneire,
zijn interpretatie gaf van het thema ‘Tralies in b-mineur’. Naar aanleiding van dit optreden werd geëxperimenteerd met de ijzeren structuren
die ruimte creëren voor activiteiten als deze. De lezing vond plaats in een grote ijzeren constructie overspannen met doek opgebouwd in
de Kurohal, een hal grenzend aan de gebouwen van Beeldenstorm. Resultaat was een indrukwekkende maar eenvoudige constructie die de
verbeelding liet spreken.
/ ‘Truman Show’ van Nicole Billen. Nicole Billen studeerde op latere leeftijd cultuurwetenschappen aan de RUG. Zij gaf in haar lezing bedenkingen over culturen, verschillen in cultuur en perceptie van culturen en realiteit en linkt haar bedenkingen aan de film ‘The Truman Show’.
/ ‘Duivelse Transities. Het geheugen van de toekomst.’ van Christophe Busch. De heer Busch is criminoloog en specialist op
het gebied van holocaust- en genocidestudies. Hij gaf ons een aan de holocaust gelinkte uiteenzetting over mechanismen als kuddegedrag
en ‘destructieve gehoorzaamheid’, die kunnen leiden tot het plegen van buitengewoon kwaad.

3.9. Feesten, opendeurdagen en tentoonstellen
In de loop van het semester werden er verschillende tentoonstellingen en toonmomenten ingericht, evenals feesten, markten en
opendeurdagen. De tentoonstellingen en toonmomenten waren van goede kwaliteit. Het werken met de kubussen bood tal van nieuwe
mogelijkheden. Zoals elders vermeld waren er verschillende publieke momenten binnen het uitwerken van ‘Muze in Bikini’.
Zo was er ook de tentoonstelling die ‘Muze in Bikini’ afsloot, gelinkt aan de eindtentoonstelling van het afgelopen werkjaar.
/ Er was de Kuromarkt, een fairtrade markt waarop we verschillende non-profit organisaties verwelkomden. Ook hier gebruikten we de
kubusstructuren, dit keer als kubusvormige marktkraampjes overspannen met plastiekfolie. Ze gaven onze markt een artistieke kwinkslag.
De Kuromarkt was tevens een moment voor het tentoonstellen van werken die we maakten binnen het thema ‘Tralies in b mineur’. Ook
kwamen verschillende deelnemers van de ateliers voor volwassenen (keramiek, schilderen) hun werk tentoonstellen. In de Kurohal werd
videomateriaal geprojecteerd, een ‘bloemlezing’ van drie maanden werk op Beeldenstorm.
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/ Er vonden kleinere tentoonstellingen plaats op locatie. Zo was er de tentoonstelling van beeldend werk in het kinderdagverblijf van de VUB.
/ Alle kinderen van participerende scholen werden aan het einde van het eerste thema uitgenodigd op een slotdag. Zo konden de kinderen
hun werk geplaatst zien in een groter geheel, naast het werk van andere kinderen. Deze afsluiter droeg bij tot ruimer begrip van het thema.
/ Vrijetijdsactiviteiten met de kinderen mondden uit in toonmomenten opengesteld voor ouders en andere geïnteresseerden.
/ De straten rond Beeldenstorm werden getooid met beeldend werk dat de kinderen maakten binnen de ateliers. Er werden ijzeren
kooien gemaakt waarin getransformeerde pluchen diertjes bengelden. Door de felle kleuren van de diertjes, geïnspireerd op een reeks
werken van hedendaagse kunstenares Annette Messager, kregen de kooien een vrolijk karakter.
/ De wekelijkse volwassenenateliers hielden toonmomenten of kleine tentoonstellingen gelinkt aan het thema.

3.10. Promotie van onze activiteiten
3.10.1. Specifieke promotie voor de werkweek ‘Muze in Bikini’
De promotie voor deze werkweek werd vanaf 1maart 2008 gevoerd via internet, mails en flyers. We richtten ons tot het kunsteducatieve en
sociaal-culturele netwerk in Brussel en van Beeldenstorm. Deelname was ook mogelijk als proefweek binnen het kader van een sollicitatie
als werknemer bij Beeldenstorm.
De doelgroep bestond uit professionele kunstenaars zowel als gemotiveerde amateurs, geïnteresseerden uit de buurt of van iets verder
weg, leden van participerende organisaties, mensen actief op andere domeinen binnen het sociale, die zich graag lieten prikkelen door
creativiteit. Door een affiche te plaatsen op straat, aan de inkom van vzw Beeldenstorm, verwelkomden we ook toevallige passanten.

3.10.2. Doorlopende promotie
Voor de doorlopende of occasioneel georganiseerde activiteiten geldt grotendeels dezelfde vorm van promotie of bekendmaking als voor
de werkweek ‘Muze in Bikini’. 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 activiteitenkalender terug te vinden. Er worden filmpjes getoond die de
activiteiten rond het afgesloten thema samenvatten. Er werden ook enkele scenario’s uitgewerkt die leidden tot korte ‘trailers’ rond het
thema ‘Tralies in b mineur’ en filmpjes die het nieuwe thema aankondigden: ‘Flair-Obscur, Het duister toegelicht.’
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Het nieuwe thema werd aangekondigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Die vond plaats in de Kurohall, in een nog uitgewerkte metalen
structuur, overspannen met zwarte of witte, op maat gestikte doeken, met speciale aandacht voor verlichting. Hier verwelkomden we een
kleine tweehonderd mensen om samen met ons het nieuwe jaar en het nieuwe thema in te zetten. De werknemers van Beeldenstorm
liepen getooid in klassiek aandoende, speciaal voor het thema ontworpen kostuums. Dit hulde de receptie in een mystieke sfeer.

3.10.3. Buurtuitstraling en buurtactiviteiten
Door het grote belang dat we in de tweede helft van 2008 hechtten aan de inkleding van onze gebouwen, denken we bovendien gegroeid te
zijn in het aanspreken van buurt en publiek. Onze actie bleef niet onopgemerkt in de buurt, vooral door de volgende ingrepen en activiteiten:
- opvallende spandoeken op de gevel;
- kunstwerken gelinkt aan de thema’s uigevoerd door de kinderen werden op 150 plaatsen in de straat getoond;
- de organisatie van de eerste Kuromarkt.
Wij menen ook in de beschrijving van onze vernieuwde activiteiten aangetoond te hebben hoe het betrekken van de buurt bij onze
projecten een constant streven is.

3.11. Besluit over de methode ‘Muze in Bikini’ en het tweede semester
3.11.1. Algemene evaluatie
Participerende organisaties binnen onze werking hebben het interdisciplinair verwerken van het thema positief geëvalueerd. Aan de hand van
de kwaliteitsvolle resultaten van toonmomenten en tentoonstellingen kunnen we het slagen van de gebruikte werkmethode aflezen. Binnen
de volwassenenateliers was er sprake van enthousiaste participatie. Ook de enthousiaste opkomst van de VUB-studenten leidde tot een
positieve evaluatie. Het toepassen van de nieuwe werkwijze in de kinderwerking werd door de participerende scholen en kinderen positief
geëvalueerd. Ook de artiestenploeg van Beeldenstorm zelf heeft het verder integreren van de ‘kruisbestuiving’ als positief ervaren.
Het samen verzamelen rond het witte blad heeft ons een hanteerbare methode aangereikt die we in onze activiteiten hebben kunnen
toepassen. We kunnen ons zeer goed vinden in dat principe van kruisbestuiving eerder dan het vakjes-denk/werk.
De methode die we binnen de werkweek ontwikkelden wil naast een methode van samenwerken en tot resultaat komen, ook rechtstreeks
doorsijpelen naar de activiteit met de jongeren en volwassenen te gast bij Beeldenstorm. Zo werden de gebouwen van Beeldenstorm steeds
ingekleed, geïnspireerd door het thema, een gevolg van de zoektocht naar het toepassen van de methode in de reeds bestaande werking,
Ook dit inkleden van de Beeldenstorm-gebouwen kunnen we positief evalueren. Alle bezoekers, zowel kinderen als volwassenen, toevallige
bezoekers uit de buurt even goed als studenten van de VUB, werden zo meteen ondergedompeld in het artistieke broeisel van het moment.
Dit had dan weer een spontane dialoog rond het thema tot gevolg, waardoor de kruisbestuiving niet alleen vakdomeinen overschreed maar
zich ook uitbreidde naar iedereen die Beeldenstorm bezocht.
De methode gedistilleerd uit ‘Muze in Bikini’ leverde een interessante waaier aan publieke momenten op: lezingen, performances en
tentoonstellingen als neerslag van het themagericht werken van het tweede semester.
Bovendien werd heel wat videomateriaal verzameld: reportages van ateliers en uitgewerkte scenario’s, gelinkt aan het thema.
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3.11.2. Integratie en doelstellingen
Wij zochten ten eerste steeds een zo ruim mogelijke doelgroep te omlijnen; een interculturele en intergenerationele samenstelling van
participanten toont dat aan. Met onze tentoonstellingen of toonmomenten traden wij naar buiten en haalden we buurtbewoners en
geïnteresseerden van alle lagen en leeftijden van de bevolking naar binnen.
Met ons (gratis) vrijetijdsaanbod zowel als met ons scholenaanbod richtten we ons steeds naar iedereen en niet enkel naar een
culturele elite. We maakten kunstwerken die de straten versierden, we trokken met groepen kinderen de straten op met als doel
artistieke interventies in de buurt te ondernemen.
We kunnen wat dit betreft onze doelstellingen als volgt formuleren: door de aparte methode houdt Beeldenstorm het evenwicht tussen
het kunsteducatieve en het sociaal-artistieke. We spelen bovendien een rol binnen het sociaal-artistieke netwerk, dit door onze bewuste
keuze voor bijzondere doelgroepen: leerlingen uit het beroeps- en technisch-secundair onderwijs alsook scholen uit kansarme buurten.
Binnen het vrijetijdsaanbod spreken we kinderen en volwassenen aan van zeer diverse achtergrond. De conditio sine qua non die we aan
de belangstellende scholen, verenigingen en individuele deelnemers stellen, is actief deel te nemen aan de buurtontplooiing.
Dit wil zeggen dat alle projecten die binnen onze verschillende ateliers worden ontwikkeld éénzelfde einddoel
hebben, namelijk:
/ de inpassing en de beleving van een artistiek proces en/of product bij de buurtbewoners;
/ een onmiskenbare bijdrage zijn aan de imagoverbetering van de buurt;
/ de buurt bewust maken van de heilzame, haast therapeutische waarden van creativiteit;
/ het samenbrengen van een multiculturele gemeenschap;
/ het bespreekbaar maken van culturele taboes, het aanvaarden van ‘anders zijn’ en zich door dit gegeven laten inspireren.
/ de (begeleidende) kunstenaar ervaren als een gelijke, een bondgenoot met magische eigenschappen die inspeelt op wat leeft in een buurt;
/ het wegwerken van stigma’s zoals ‘kansarm’ of ‘onveilig’ door onze creaties aan een ruim publiek te tonen;
/ bruggen bouwen met lotgenoten, niet om zich te wentelen in zelfbeklag, maar om op een creatief-intelligente manier aan overtuiging
en aan slagkracht te winnen;
/ kaderpersoneel van verenigingen en scholen vertrouwd maken met creatieve processen zodat ze op een boeiende manier leren omgaan
met muzische middelen;
/ de plaatselijke pedagogische instellingen en hun personeel leren denken en handelen binnen het sociaal-artistieke kader.
Binnen de scholenwerking worden bij de voorbereiding van de activiteiten steeds volgende vragen vooropgesteld:
- het leerdoel en de aansluiting met eindtermen, met aandacht voor vakoverschrijding;
- wordt de buurt hier beter van? krijgen de ouders ook een verhaal?
- wat is de lerarenparticipatie, wat steken ze in hun rugzak en wat brengen ze terug?
- aandacht voor sfeer, inleving en techniek.

Ook in de ateliers die wekelijks voor volwassenen werden georganiseerd, werd gevraagd mee op de kar van de kruisbestuiving te
springengen en werd er rond de thema’s en subthema’s gewerkt..
In ‘24 Karaat en+’ organiseerden we aan het thema gelinkte lezingen, concerten of performances die het artistiek werken vanuit weer
een andere hoek verdiepten. Zo verwelkomden we naast toevallig geïnteresseerden onder meer participanten van onze verschillende
deel-ateliers nu binnen een heel ander kader. Het vergemakkelijkte het werken rond het vooropgestelde thema; kennis en discussie
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verrijkten hier het artistieke proces. Bovendien woonden steeds een aantal eerstejaarsstudenten Agogiek van de VUB deze lezingen of
performances bij. Dit bevorderde het intergenerationele karakter van de activiteit en voor de studenten was het een welkome aanvulling
binnen hun interessedomein.
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4. Participaties
4.1. Profiel participanten
Wij richten ons tot een zeer ruim publiek, vanaf 2 tot 99 jaar, met bijzondere aandachten 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 doelgroep richten wij ons tot talrijke steuntrekkenden. Het
Nederlands is voor de meeste participanten een 3de taal.

4.2. Aantal participaties
De cijfers voor de participanten aan onze activiteiten gaan over het hele jaar 2008.
We kunnen stellen dat alle personen die Beeldenstorm bezochten sinds het project ‘Muze in Bikini’ van start ging, invloed ervan ondervonden, vanwege de verregaande 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 _______.

4.2.1. Actieve participaties
Atelierparticipaties: 1 participatie is minimum 2, maximum 3 uur.
Naschoolse activiteiten						1656
Volwassenenvorming						1896
Kunsteducatieve activiteiten kinderkribbe				165
Kunsteducatieve activiteiten basisonderwijs				6829
Kunsteducatieve projecten secundair onderwijs			

3168

Kunsteducatieve projecten universitair onderwijs			

1650

Totaal aantal atelierparticipaties				15364

4.2.2. Receptieve participaties
Lezingen en performances ‘24 karaat en +’				

430

Lezingen, studiedagen, rondleidingen					845
Tentoonstellingen/toonmomenten					630
Feesten, opendeurdagen en toonmomenten/tentoonstellingen		

3915

Toonmomenten van de participerende scholen			

1400

Totaal aantal receptieve participaties			

7220

4.2.3. Virtuele bezoekers
Voor een schatting van het aantal virtuele bezoekers hebben we ons gebaseerd op de kijkcijfers van onze films op elk van de volgende websites:
www.beeldenstorm.be						3742
www.youtube.com/beeldenstorm1070				5985
www.dailymotion.com/Beeldenstorm1070				1208
Totaal aantal virtuele bezoekers				

- 30 -

10935

5. Projecten sociale economie
Het sociale economieproject groeit gestaag en er werd een aanvraag gedaan tot erkenning bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze
aanvraag werd geweigerd. We introduceren een nieuwe aanvraag in september 2009. In deze sector werken we vooral met werknemers
in een Art. 60 statuut in samenwerking met de OCMW’s. De bedoeling van dit statuut is de werknemers voor te bereiden op hun herintegratie in het gewone arbeidscircuit.

Hieronder een opsomming van onze eigen inkomsten uit de sociale economie:
700100 Workshops en ateliers 						TOTAAL 22.019,50
700300 Inrichting tentoonstellingen 						TOTAAL 3.293,00
700310 Vervaardiging standen en decors 					

TOTAAL 750,00

700400 Vervaardiging drukwerk 						TOTAAL 6.517,90
700500 Verhuur materiaal 							TOTAAL 850,00
700600 Verkoop geproduceerde goederen 					

TOTAAL 216,96

700610 Catering 								TOTAAL 417,00
700900 Beheerskosten Pact Ateliers 						TOTAAL 429,37
700800 Schenkingen 							TOTAAL 697,13
709803 Doorfacturatie diensten 						TOTAAL 572,33
709804 Doorfacturatie vervoerskosten 					

TOTAAL 330,65

709805 Doorfacturatie personeelskosten - Pact ateliers				

TOTAAL 13.740,28

709902 Doorfacturatie voeding en drank					

TOTAAL 350,00

709801 Doorfacturatie grondstoffen 						TOTAAL 2.563,43
									EINDTOTAAL € 52.747,55
Voor verdere details over bovenvermelde inkomsten verwijzen we naar de bijlage.
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. Binnen dit kader is er een personeelslid Art. 60 statuut aangesteld.
Drukkerij:
De drukkerij voor de non-profit organisatie werd verder uitgebouwd, uitbreiding van het machinepark via de subsidie van het federaal
Impulsfonds. Bij de eigen inkomsten via dit atelier dienen we ook de uitgave (druk) van onze publicaties te tellen (drukwerk dat we anders
hadden moeten uitbesteden). Binnen dit kader wisten 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 150m2, 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.
Snit & Naad:
In dit atelier stellen we een personeelslid tewerk via een Art.60 statuut. Het succes van dit atelier is in belangrijke mate afhankelijk van de
talenten, de gezondheid en de motivatie van deze persoon. In 2008 hadden we een personeelslid met een moeilijk privéleven, wat eerder
nefast was voor de vlotte organisatie dit atelier. Een belangrijke zorg voor de toekomst van dit atelier is het vinden van een stevige leiding
voor deze functie. Het personeelslid dat momenteel onder Art. 60 statuut dit atelier bemand heeft een sterk potentieel om door te groeien
tot vast personeelslid.
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.
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Catering:
Sporadisch wordt er beroep gedaan op de kooktalenten van ons personeel. 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. Dit is een
werkpunt voor 2009.
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 tewerkgested.
Hun opdrachten kaderen meestal in het lasatelier of als hulp bij de inrichting van de lokalen.

6. Personeelsoverzicht
januari -september

Najib El Akel				*Regisseur/senarist
Korneel Devillé				*Graficus
Jozef Devillé				*Cineast
Pablo Eeckman				*Cineast
Joy Adegoke				*Artiest kunsteducatie
Jan Verbruggen				*Artiest kunsteducatie
Lot Keymeulen				*Artiest kunsteducatie
Sitti Bamphen				*Artiest kunsteducatie
Ladan Falahi				

*Alle werken snit en naad

Ediye Diler				*Onderhoud
Tomas De Groote				*Productieassistent
Geert Vanderborgt			*Ceramiekatelier

september - december
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			

***Productieassistente			

Begeleiding kunsteducatie Jeugd

Lisa Matthys				***Artiest kunsteducatie (beeldend)		

Begeleiding kunsteducatie Jeugd

Kelly De Wilde				Administratie/Volwassenenvorming		Begeleiding jeugdateliers
Pol Pauwels				***Cineast/Theater			Begeleiding videoatelier
Gregory Delannay				***Cineast/Dans				Begeleiding videoatelier
Thor Vandenbossche			

**Artiest kunsteducatie dans (moderne)

Begeleiding kunsteducatie Jeugd

Mohamed El Yattouti			Decor&standenbouw			Lasateliers
Malanka Lannoyé				***Ceramiekatelier			Begeleiding volwassenenateliers
Henriette Roth				Dansatelier				Ball-room & Latin Dansatelier
Seidou Bah				***Alle werken snit en naad 		

Technische ondersteuning

Souad Guermat				***Onderhoud				Onderhoud
Said Barchouch				Klusjesman en lasser			Technische ondersteuning
Eric Van Praet				Schrijnwerker/decorbouw			Technische ondersteuning
Irina Joerchan				Schildersatelier

			Begeleiding 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

7. Financiële informatie
Voor informatie over de balans van het boekjaar 2008 en de indicatieve begroting voor 2009 verwijzen we naar de bijlagen.
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8. Algemeen besluit
Dit verslag is een neerslag ‘tussen twee seizoenen’ - een gedeelte betreft reeds het 10de seizoen van Beeldenstorm.
10 hondsdolle jaren, waar ieder jaar telt voor 3! De leeftijd van een rijpe volwassene en zo voelt het ook aan - we zijn gegroeid in onze
werking. Beeldenstorm speels en wulps en op drie poten.:
sociale economie;
kunsteducatie;
eigen artistieke producties.
Beeldenstorm wist in zijn bestaan reeds heel wat volk aan te trekken.
In het tiende seizen bereiken(t)en wij een top van 20 werknemers.
Wekelijks ontvangen we sollicitaties en verzoeken tot samenwerking.
Interessante voorstellen boden zich aan en dit naar de drie items binnen onze vereniging.
We dienen echter waakzaam te zijn en te blijven zodat we ons niet te snel begeven aan invuloefeningen, waarbij de creativiteit al te sterk
wordt voorgekauwd en verdund met sappen afgetapt uit het opportunistisch denken van zij die sterker zijn. Zij die willen overkoepelen
en iets te artificieel aansturen op fusies en netwerken.
Netwerken die niet de nodige zelfkritiek kunnen opbrengen en bijgevolg niet denken vanuit ‘de vrij onderzoeksmethode’:
pluralistisch;
gelijke kansen;
en vooral kritisch.
En daar ligt mijns inziens de weg open voor de volgende 10 jaar. De jongste lading artistieke medewerkers heeft hier duidelijk behoefte aan.
Ze zijn uit het goede hout gesneden en het is althans mijn bedoeling om deze medewerkers de volgende 10 jaar de kans op ontplooiing te
gunnen. We dienen ze aan te wakkeren om in te pikken op schrijnende maatschappelijke thema’s.
We mogen best wat stouter zijn.
Met humor - en daar zal het ons zeker niet aan ontbreken - willen we met thema’s zoals ‘Tralies in B mineur’ ‘Flair Obscur’, ‘ ‘t Ol van Pluto’
en ‘Wolkenkrabbers leren vliegen ‘ ‘de nar’ als vrij en vrank onderzoeker opnieuw een plaats geven tussen de grijze muizen.

Nik Honinckx
Brussel, maart 2009
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9. Bijlagen
9.1. Detailgegevens actieve participaties
Naschoolse activiteiten
Ket in Kuregem (KIK) - Creaboem woensdagen: 10 gemid. deelnemers					

307

Ket in Kuregem (KIK) - Cinekure dinsdagen: 8 gemid deelnemers					

243

Ket in Kuregem (KIK) - 10 vrijdagen > gemiddeld aantal deelnemers 15					

150

Jeugd & Muziek op maandag									34
Jeugd & Muziek op woensdag									442
Vakantieateliers - Herfstkamp met Jeugddienst Anderlecht: 20 participatiemomenten x 9 deelnemers		

180

Herfstkamp met Jeugd & Muziek in Aximax - 15 deelnemers x 20 participatiemomenten			

300

Totaal aantal atelierparticipaties naschoolse activiteiten		

1656

Vrijetijdsaanbod Volwassenen
Atelierparticipaties werden berekend op basis van de aanwezigheidslijsten.
Atelier naaien “Op maat geknipt” o.l.v. Ladan Falahi (wekelijks van 10u tot 12u)				

128

Atelier naaien “Patchwork” o.l.v. France Bougard							12
Atelier “Schilderkunst” o.l.v. Korneel Devillé en Nina Joerchan (wekelijks van 10u tot 16u)			

382

Atelier “Keramiek” o.l.v. Geert Van der Borght en Malanka Lannoyé (wekelijks van 10u tot 16u)
van januari tot juli (Geert Van Der Borght)								243
van september tot december (Malanka Lannoyé)							308
Atelier dans “Dansen à la carte” (dinsdag en zondag) o.l.v. Henriette Roth (1 dansles = 3 uur)		

422

Pacheco Irina Joerchin op maandag									81
Pacheco Irina Joerchin op woensdag									23
Pacheco Kelly De Wilde op donderdag								47
Werkweek Muze in Bikini: 5 dagen workshops van 10u tot 19u x 11 deelnemers				

220

Kuromarkt											30
Totaal aantal atelierparticipaties volwassenenvorming			

1896

Kunsteducatieve activiteiten onderwijs
Kunsteducatieve activiteiten Kinderkribbe:
Workshops Babelut 										60
Workshop 1 (kribbe Karbonkeltje)				

20 kinderen

Workshop 2 (kribbe Hummeltje)				

11 kinderen

Workshop 3 (kribbe Duimelotje)				

15 kinderen

Workshop 4 (volwassenen)					14 deelnemers
Activiteiten in kinderkribbe VUB Elsene - 7 ateliers x 15 kinderen = 					

105

Kunsteducatieve activiteiten basisonderwijs
Tijdelijke Kunstinitiatie basisscholen - Deelnemende scholen: Toverfluit, Scheut, ‘t Regenboogje, De Grondels (nu Kameleon)
Regenboogje totaal eerste semester									1385
Scheut totaal eerste semester									694
Toverfluit totaal eerste semester									1571
De Grondels/Kameleon totaal eerste semester							643
Totaal aantal atelierparticipaties alle scholen samen
januari - juni 											4293
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Totaal aantal atelierparticipaties alle scholen samen
september - december (thema ‘Tralies in b mineur’ - nieuwe werking Beeldenstorm) 			

2240

Miss Rotzooi Musical
De Grondels
workshops 8 x 17 deelnemers									136
voorstelling in Beeldenstorm - filmen op de voorstelling
Van Meyer school
workshops 8 x 20 deelnemers									160
voorstellingen in de school - filmen op de voorstelling
Totaal kunsteducatieve activiteiten basisonderwijs						6829

Kunsteducatieve activiteiten secundair onderwijs
Strangers Festival
4 dagen x 19 deelnemers x 6 atelier-eenheden
Totaal aantal atelierparticipaties									456
Spiegelbeeld
Volgende scholen van Scholengroep 8 Brussel hebben deelgenomen aan dit project:
KONINKLIJK ATHENEUM KOEKELBERG (UNESCOSCHOOL)						168
14/05/08 14 deelnemers x 4 ateliers = 56 atelierparticipaties
19/05/08 14 deelnemers x 4 ateliers = 56 atelierparticipaties
26/05/08 14 deelnemers x 4 ateliers = 56 atelierparticipaties
KONINKLIJK ATHENEUM SINT-PIETERS-WOLUWE							108
22/04/08 12 deelnemers x 4 ateliers = 48 atelierparticipaties
23/04/08 12 deelnemers x 2 ateliers = 24 atelierparticipaties
24/04/08 12 deelnemers x 3 ateliers = 36 atelierparticipaties
LYCEUM BRUSSEL MARTHA SOMERS								320
15/01/08 20 deelnemers x 4 ateliers = 80 atelierparticipaties
17/01/08 20 deelnemers x 4 ateliers = 80 atelierparticipaties
22/01/08 20 deelnemers x 4 ateliers = 80 atelierparticipaties
24/01/08 20 deelnemers x 4 ateliers = 80 atelierparticipaties
KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM SINT-AGATHA-BERCHEM ZAVELENBERG			

84

19/05/08 7 deelnemers x 2 ateliers = 14 atelierparticipaties
20/05/08 7 deelnemers x 4 ateliers = 28 atelierparticipaties
21/05/08 7 deelnemers x 3 ateliers = 21 atelierparticipaties
23/05/08 7 deelnemers x 3 ateliers = 21 atelierparticipaties
KONINKLIJK ATHENEUM SINT-JANS-MOLENBEEK							150
19/02/08 15 deelnemers x 4 ateliers = 60 atelierparticipaties
20/02/08 15 deelnemers x 2 ateliers = 30 atelierparticipaties
21/02/08 15 deelnemers x 4 ateliers = 60 atelierparticipaties
KONINKLIJK ATHENEUM ETTERBEEK								360
28/01/08 18 deelnemers x 2 ateliers = 36 atelierparticipaties
29/01/08 18 deelnemers x 3 ateliers = 54 atelierparticipaties
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30/01/08 18 deelnemers x 2 ateliers = 36 atelierparticipaties
31/01/08 18 deelnemers x 3 ateliers = 54 atelierparticipaties
18/03/08 18 deelnemers x 4 ateliers = 72 atelierparticipaties
19/03/08 18 deelnemers x 2 ateliers = 36 atelierparticipaties
20/03/08 18 deelnemers x 4 ateliers = 72 atelierparticipaties
KONINKLIJK ATHENEUM SCHAARBEEK -EVERE(EMANUEL HIEL)					240
28/04/08 15 deelnemers x 4 ateliers = 60 atelierparticipaties
29/04/08 15 deelnemers x 4 ateliers = 60 atelierparticipaties
07/05/08 15 deelnemers x 4 ateliers = 60 atelierparticipaties
08/05/08 15 deelnemers x 4 ateliers = 60 atelierparticipaties
KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM JETTE							150
11/03/08 15 deelnemers x 4 ateliers = 60 atelierparticipaties
12/03/08 15 deelnemers x 2 ateliers = 30 atelierparticipaties
13/03/08 15 deelnemers x 4 ateliers = 60 atelierparticipaties
KONINKLIJK ATHENEUM ANDERLECHT								204
12/02/08 17 deelnemers x 4 ateliers = 68 atelierparticipaties
26/02/08 17 deelnemers x 4 ateliers = 68 atelierparticipaties
04/03/08 17 deelnemers x 4 ateliers = 68 atelierparticipaties
Totaal aantal participaties Spiegelbeeld alle scholen samen						

1784

Geheugen van de toekomst (telkens 4 ateliers)
3 november

KA Grimbergen, 81 lln								324

13 november

Kunsthumaniora Laken, 14 lln

		Atheneum Koekelberg, 50 lln							256
14 november

KA Vilvoorde, 57 lln

		Martha Somers, 30 lln								348
Totaal aantal atelierparticipaties Geheugen van de toekomst						

928

Totaal aantal atelierparticipaties Kunsteducatieve activiteiten secundair onderwijs

3168

Kunsteducatieve activiteiten universitair onderwijs
Opvolging projecten Beeldenstorm
20 X 60 VUB-studenten Agogiek - totaal aantal participaties						

1200

10 kortfilms ‘Route de l’odeur, Rue de saveur’
15 ateliers X 30 VUB-studenten Romaanse Talen - totaal aantal participaties 				

450

Totaal aantal atelierparticipaties kunsteducatieve activiteiten universitair onderwijs

1650

Totaal aantal Kunsteducatieve activiteiten onderwijs			11812

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen totaal aantal actieve participaties		 15364
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.2. Detailgegevens receptieve participaties
Lezingen en performances ‘24 karaat en +’						
		

Pandora Box reeks januari - april:				

430

120

		Opgesloten uitgesloten					65
		Geboeid door schoonheid					150
		Trumanshow						50
		Geheugen van de toekomst 				45
Lezingen, studiedagen, rondleidingen							845
		voordrachten (op verplaatsing)				300
		lezingen over kunsteducatie Kribbe				250
		studiedag Lasso 						60
		rondleidingen studenten, sociale werkers			200
		Welzijnsschakel						35
Tentoonstellingen/toonmomenten							630
		Secret Garden						120
		Toonmoment Herfstkamp					60
		Toonmoment Kribbe VUB Elsene 				150
		Toonmoment VUB Romaanse Talen				300

Feesten, opendeurdagen en toonmomenten/tentoonstellingen			

3915

		Kuromarkt 						70
		Culikure Elzenhof - Maalbeek				200
		Buurtsport afscheidsfeest medewerker			60
		Huwelijksfeest medewerker				200
		

Bal jaarmarkt Anderlecht/samenwerking De Rinck		

200

		Strangersfestival						650
		Wijkfeest,1001 Kuregem					250
		La Familia						150
		Nieuwjaarsreceptie					150
		Patrimoniumbeurs						1500
		Erfgoeddag						50
		Windroos						60
		Vlaanderen Feest						125
		Dansdemonstratie Astridpark				250
Toonmomenten van de participerende scholen					
		

Happening bij opstart school (Kameleon)			

1400

300

		Toverfluit						250
		Scheut							250
		Regenboogje						250
		Van Meyerschool						350

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen totaal aantal receptieve participaties			

7220

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.3. Profiel participanten
Basisscholen Toverfluit, Grondels (Kameleon), Scheut hebben een percentage leerlingen van allochtone origine dat hoger ligt dan 85%, in
het Regenboogje ligt dat percentage lager.
Binnen het nieuwe systeem dat werd toegepast vanaf schooljaar 2008-2009 werd meer belang gehecht aan de interactie tussen de verschillende scholen. Daarom werden de ateliers gegeven in de gebouwen van Beeldenstorm zelf. Dit ook ter bevordering van de samenwerking tussen de leerkrachten onderling en de artiesten.
Percentages afkomst/woonplaats voor de basisscholen:
Toverfluit
Allochtoon		

1, 18 %

Autochtoon		

15, 34 %

Nieuwe Belg		

83, 48 %

Anderlecht		

70, 33 %

Brussel			

22, 88 %

Buiten Brussel		

6, 77 %

Grondels/Kameleon
Allochtoon		

7, 83 %

Autochtoon		

51, 20 %

Nieuwe Belg		

40, 96 %

Anderlecht		

88, 63 %

Brussel			11, 36%
Buiten Brussel		

0%

Scheut
Allochtoon		

6, 74%

Autochtoon		

29, 21 %

Nieuwe Belg		

64,04 %

Anderlecht		

84, 26 %

Brussel			

12, 39 %

Buiten Brussel		

3,37 %

‘t Regenboogje
Allochtoon		

8, 33 %

Autochtoon		

48, 07 %

Nieuwe Belg		

43, 58 %

Anderlecht		

0%

Brussel			

95, 51 %

Buiten Brussel		

4, 48 %
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Percentages afkomst/woonplaats voor de volwassenenateliers:
Dansateliers (betreft de ateliers op dinsdag zowel als zondag)
Allochtoon		 34%
Autochtoon		

66 %

Nieuwe Belg		

0%

Anderlecht		

33, 33 %

Brussel			27,77 %
Buiten Brussel		

38, 9 %

Ceramiekateliers
Allochtoon		

20 %

Autochtoon		

80 %

Nieuwe Belg		

0%

Anderlecht		 43%
Brussel			25%
Buiten Brussel		

32%

Schilderateliers
Allochtoon		

15 %

Autochtoon		

75%

Nieuwe Belg		

10 %

Anderlecht		

52 %

Brussel			35 %
Buiten Brussel		

13 %
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9.5. Grafieken over participaties
ACTIEVE PARTICIPATIES
Naschoolse activiteiten
Soort activiteit

Participaties

Ket in Kuregem (KIK) - Creaboem woensdagen

307

Ket in Kuregem (KIK) - Cinekure dinsdagen

243

Ket in Kuregem (KIK) - 10 vrijdagen

150

Jeugd & Muziek op maandag

34

Jeugd & Muziek op woensdag

442

Vakantieateliers - Herfstkamp met Jeugddienst Anderlecht

180

Herfstkamp met Jeugd & Muziek in Aximax

300

Totaal aantal atelierparticipaties naschoolse activiteiten

1656

Participaties

Ket in Kuregem (KIK) - Creaboem woensdagen
Ket in Kuregem (KIK) - Cinekure dinsdagen
Ket in Kuregem (KIK) - 10 vrijdagen
Jeugd & Muziek op maandag
Jeugd & Muziek op woensdag
Vakantieateliers - Herfstkamp met Jeugddienst Anderlecht
Herfstkamp met Jeugd & Muziek in Aximax

300

307

180
243
442

34

150

Kunsteducatieve activiteiten onderwijs
Soort activiteit

Participaties

Kunsteducatieve activiteiten kinderkribbe

165

Kunsteducatieve activiteiten basisonderwijs

6829

Kunsteducatieve activiteiten secundair onderwijs

3168

Kunsteducatieve activiteiten universitair onderwijs - Romaanse talen

450

Kunsteducatieve activiteiten universitair onderwijs - Agogiek

1200

Totaal aantal Kunsteducatieve activiteiten onderwijs

11812

Participaties

Kunsteducatieve activiteiten kinderkribbe
Kunsteducatieve activiteiten basisonderwijs
Kunsteducatieve activiteiten secundair onderwijs
Kunsteducatieve activiteiten universitair onderwijs - Romaanse talen
Kunsteducatieve activiteiten universitair onderwijs - Agogiek

1200 165
450

3168
6829
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Vrijetijdsaanbod Volwassenen
Soort activiteit

Participaties

Atelier naaien "Op maat geknipt"

128

Atelier naaien “Patchwork”

12

Atelier "Schilderkunst"

382

Atelier "Keramiek"

551

Atelier dans "Dansen à la carte" (dinsdag en zondag)

422

Pacheco Kelly De Wilde op donderdag

47

Werkweek Muze in Bikini: 5 dagen workshops

220

Pacheco Irina Joerchin op woensdag

23

Pacheco Irina Joerchin op maandag

81

Kuromarkt

30

Totaal aantal atelierparticipaties volwassenenvorming

1896

Participaties

Atelier naaien "Op maat geknipt"
Atelier naaien “Patchwork”
Atelier "Schilderkunst"
Atelier "Keramiek"
Atelier dans "Dansen à la carte" (dinsdag en zondag)
Pacheco Kelly De Wilde op donderdag
Werkweek Muze in Bikini: 5 dagen workshops
Pacheco Irina Joerchin op woensdag
Pacheco Irina Joerchin op maandag
Kuromarkt

23 81

30 128

12

220
47

382

422

551

Algemeen totaal aantal actieve participaties
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15364

RECEPTIEVE PARTICIPATIES
Lezingen en performances ‘24 karaat en +’
Soort activiteit

Participaties

Pandora Box reeks januari - april

120

Opgesloten uitgesloten

65

Geboeid door schoonheid

150

Trumanshow

50

Geheugen van de toekomst

45

Totaal aantal receptieve participaties ’24 karaat en +’

430

Participaties

Pandora Box reeks januari - april
Opgesloten uitgesloten
Geboeid door schoonheid
Trumanshow
Geheugen van de toekomst

45
50

120

150

65

Lezingen, studiedagen, rondleidingen
Soort activiteit

Participaties

voordrachten (op verplaatsing)

300

lezingen over kunsteducatie Kribbe

250

studiedag Lasso

60

rondleidingen studenten, sociale werkers

200

Welzijnsschakel

35

Totaal aantal atelierparticipaties volwassenenvorming

845

voordrachten (op verplaatsing)
lezingen over kunsteducatie Kribbe
studiedag Lasso
rondleidingen studenten, sociale werkers
Welzijnsschakel

Participaties

35
200
300
60
250

Tentoonstellingen/toonmomenten
Soort activiteit
Secret Garden
Toonmoment Herfstkamp
Toonmoment Kribbe VUB Elsene

Participaties
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120
60
150

Tentoonstellingen/toonmomenten
Soort activiteit

Participaties

Secret Garden

120

Toonmoment Herfstkamp

60

Toonmoment Kribbe VUB Elsene

150

Toonmoment VUB Romaanse Talen

300

Totaal aantal Kunsteducatieve activiteiten onderwijs

630

Participaties

Secret Garden
Toonmoment Herfstkamp
Toonmoment Kribbe VUB Elsene
Toonmoment VUB Romaanse Talen

120
300

60

150

Toonmomenten van de participerende scholen
Soort activiteit

Participaties

Happening bij opstart school (Kameleon)

300

Toverfluit

250

Scheut

250

Regenboogje

250

Van Meyerschool

350

Totaal aantal Kunsteducatieve activiteiten onderwijs

1400

Participaties

Happening bij opstart school (Kameleon)
Toverfluit
Scheut
Regenboogje
Van Meyerschool

350

300

250

250
250

Feesten, opendeurdagen en toonmomenten/tentoonstellingen
Soort activiteit
Kuromarkt

Participaties
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70

Culikure Elzenhof - Maalbeek

200

Buurtsport afscheidsfeest medewerker

60

Feesten, opendeurdagen en toonmomenten/tentoonstellingen
Soort activiteit

Participaties

Kuromarkt

70

Culikure Elzenhof - Maalbeek

200

Buurtsport afscheidsfeest medewerker

60

Huwelijksfeest medewerker

200

Windroos

60

Patrimoniumbeurs

1500

Wijkfeest,1001 Kuregem

250

Bal jaarmarkt Anderlecht/samenwerking De Rinck

200

Nieuwjaarsreceptie

150

Erfgoeddag

50

Strangersfestival

650

La Familia

150

Vlaanderen Feest

125

Dansdemonstratie Astridpark

250

Totaal aantal Kunsteducatieve activiteiten onderwijs

3915

Kuromarkt
Culikure Elzenhof - Maalbeek
Buurtsport afscheidsfeest medewerker
Huwelijksfeest medewerker
Windroos
Patrimoniumbeurs
Wijkfeest,1001 Kuregem
Bal jaarmarkt Anderlecht/samenwerking De Rinck
Nieuwjaarsreceptie
Erfgoeddag
Strangersfestival
La Familia
Vlaanderen Feest
Dansdemonstratie Astridpark

Participaties

125
150

250 70 200

60
200
60

650

50
150
200

1500
250

Algemeen totaal aantal receptieve participaties
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7220

Dansen à la carte
Aantal

Aantal

Totaalparticipatie "Dansen à la carte"

20

15

15

16

14
13
1313
12
12
12
11 11
11 11111111 111111

13
10

10
9

10

10

8

5

8
6

5

8
5

6

7
5

33

datum
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16-Dec-08

2-Dec-08

18-Nov-08

21-Oct-08

7-Oct-08

18-Jan-09

7-Dec-08

23-Nov-08

9-Nov-08

19-Oct-08

5-Oct-08

18-May-08

27-Apr-08

13-Apr-08

9-Mar-08

24-Feb-08

0
27-Jan-08

10
9
8
5
10
13
11
6
11
11
11
11
12
13
11
11
11
12
15
13
13
16
11
14
12
11
3
3
10
8
5
8
6
5
7

13-Jan-08

13-Jan-08
20-Jan-08
27-Jan-08
17-Feb-08
24-Feb-08
2-Mar-08
9-Mar-08
16-Mar-08
13-Apr-08
20-Apr-08
27-Apr-08
10-May-08
18-May-08
25-May-08
5-Oct-08
12-Oct-08
19-Oct-08
26-Oct-08
9-Nov-08
16-Nov-08
23-Nov-08
30-Nov-08
7-Dec-08
14-Dec-08
18-Jan-09
25-Jan-09
7-Oct-08
14-Oct-08
21-Oct-08
4-Nov-08
18-Nov-08
25-Nov-08
2-Dec-08
9-Dec-08
16-Dec-08

aantal

Datum

Schilderkunst

Totaalparticipatie “Schilderkunst”

Aantal
10

8

8
7

6

6

6

4

7

5

5

5

5

5

5

4
3

2

7
6

5
44

777

6

66

5

3

3

3

3

datum
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16-Dec-08

2-Dec-08

18-Nov-08

21-Oct-08

0
7-Oct-08

00
30-Sep-08

00

9-Sep-08

0

10-Jun-08

29-Apr-08

15-Apr-08

1-Apr-08

18-Mar-08

4-Mar-08

19-Feb-08

5-Feb-08

0

27-May-08

0

13-May-08

2

22-Jan-08

5
4
4
6
2
6
4
3
6
6
8
3
0
6
5
3
5
0
5
0
0
3
0
0
5
3
5
0
7
5
7
7
7
6
7
5
7

8-Jan-08

Aantal

8-Jan-08
15-Jan-08
22-Jan-08
29-Jan-08
5-Feb-08
12-Feb-08
19-Feb-08
26-Feb-08
4-Mar-08
11-Mar-08
18-Mar-08
25-Mar-08
1-Apr-08
8-Apr-08
15-Apr-08
22-Apr-08
29-Apr-08
6-May-08
13-May-08
20-May-08
27-May-08
3-Jun-08
10-Jun-08
17-Jun-08
9-Sep-08
16-Sep-08
30-Sep-08
23-Sep-08
7-Oct-08
14-Oct-08
21-Oct-08
4-Nov-08
18-Nov-08
25-Nov-08
2-Dec-08
9-Dec-08
16-Dec-08

aantal

Datum

Keramiek

Aantal

Totaalparticipatie "Keramiek"

15

12
11 11 11 11111111
10
9

10 10
9
8

7
6

7

6

8

11

1010 10

9

9

8

8

7 7

7 7

7

6
5

5

5

5
4

3
2
1

datum
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12-Dec-08

28-Nov-08

14-Nov-08

24-Oct-08

10-Oct-08

26-Sep-08

12-Sep-08

27-Jun-08

13-Jun-08

30-May-08

0 0
2-May-08

18-Apr-08

4-Apr-08

21-Mar-08

7-Mar-08

22-Feb-08

8-Feb-08

0

16-May-08

0
25-Jan-08

8
6
7
5
2
7
10
6
9
7
7
1
5
0
8
5
0
0
8
5
8
9
7
7
4
7
11
9
11
10
11
10
11
11
11
11
10
10
11
10

11-Jan-08

Aantal

11-Jan-08
18-Jan-08
25-Jan-08
1-Feb-08
8-Feb-08
15-Feb-08
22-Feb-08
29-Feb-08
7-Mar-08
14-Mar-08
21-Mar-08
28-Mar-08
4-Apr-08
11-Apr-08
18-Apr-08
25-Apr-08
2-May-08
9-May-08
16-May-08
23-May-08
30-May-08
6-Jun-08
13-Jun-08
20-Jun-08
27-Jun-08
5-Sep-08
12-Sep-08
19-Sep-08
26-Sep-08
3-Oct-08
10-Oct-08
17-Oct-08
24-Oct-08
7-Nov-08
14-Nov-08
21-Nov-08
28-Nov-08
5-Dec-08
12-Dec-08
19-Dec-08

aantal

Datum

Voorbeeld van participantenprofiel - “Dansen à la carte” (dinsdag) 2008
Dansers
Danser 1
Danser 2
Danser 3
Danser 4
Danser 5
Danser 6
Danser 7

Leeftijd
39
58
74
60
66
55
76

Inkomsten
werkend
werkzoekend
met pensioen
met pensioen
met pensioen
zelfstandig
met pensioen

Burg. Stand
gehuwd
alleenstaand
weduwe
gehuwd
alleenstaand
gehuwd
weduwe

woonachting te
Afkomst
Brussel
Italiaans
Anderlecht
Italiaans
Anderlecht
Italiaans
Brussel
Italiaans
Anderlecht
Belg
Brussel
Italiaans
Anderlecht
Italiaans

Tevreden
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

De jongste danser is 39 jaar oud en de oudste 76. Gemiddelde leeftijd is 61 jaar.
We kunnen hieruit besluiten dat deze activiteit vooral als recreatie voor de senioren gezien wordt.

Leeftijd Participant

Inkomsten
14,29%
14,29%
14,29%
57,14%

werkend
werkzoekend
zelfstandig
met pensioen

1
2
3
4

Burgerlijke stand
42,86% gehuwd
28,57% alleenstaand
28,57% weduwe

1
2
3

Wonende te
42,86% Brussel
57,14% Anderlecht

1
2

Leeftijd

80
76

74
Leeftijd

60

66
60

58

55

40
39
20
0
Danser 1

Danser 2

Danser 3

Danser 4

Inkomsten Participant
14,29%
14,29%

Danser 5

Danser 6

werkend
werkzoekend
zelfstandig
met pensioen

57,14%
14,29%

Burgerlijke Stand Participant

28,57%

Danser 7

Inkomsten
14,29%
14,29%
14,29%
57,14%

werkend
werkzoekend
zelfstandig
met pensioen

1
2
3
4

Omdat het over de senioren gaat is het ook vrij logisch dat
de grootste aantal met pensioen is.

gehuwd
alleenstaand
weduwe

Burgerlijke stand
42,86% gehuwd
28,57% alleenstaand
28,57% weduwe

1
2
3

Brussel
Anderlecht

Wonende te
42,86% Brussel
57,14% Anderlecht

1
2

42,86%

28,57%

Woonplaats Participant

42,86%
57,14%
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“Op maat geknipt” (vroeger Ladan Falahi, nu Seidou Bah)
De populaire workshop werd voortgezet met een kleine verandering. Wegens gezondheidsproblemen
was de aanwezigheid van de docent niet gegarandeerd. We kozen om verder te gaan met een kleine
groep geïnteresseerden, maar er was niet elke week les.
Binnen de lessen werden de thema's aangesneden op de volgende manier: vervaardigen van textielproducten noodzakelijk voor de workshops, de lezingen, de tentoonstellingen en de inkleding van ons
gebouw. Sinds kort is er een nieuwe docent voor het atelier.
“Op maat geknipt” VRIJDAG
Datum
11-Jan-08
18-Jan-08
25-Jan-08
1-Feb-08
8-Feb-08
15-Feb-08
22-Feb-08
29-Feb-08
7-Mar-08
14-Mar-08
21-Mar-08
28-Mar-08
4-Apr-08
11-Apr-08
18-Apr-08
25-Apr-08
2-May-08
9-May-08
16-May-08
23-May-08
30-May-08
6-Jun-08
13-Jun-08
20-Jun-08

Aantal
5
1
7
2
4
8
5
7
7
5
4
0
0
3
4
0
2
4
0
0
1
0
0
0

10
8
6
4
2
0

7
5

4
1

Aantal

8

7 7
5

5

4

3

2

4

0 0

4
2
0

0 0

1

0 0 0

11-Jan-08
18-Jan-08
25-Jan-08
1-Feb-08
8-Feb-08
15-Feb-08
22-Feb-08
29-Feb-08
7-Mar-08
14-Mar-08
21-Mar-08
28-Mar-08
4-Apr-08
11-Apr-08
18-Apr-08
25-Apr-08
2-May-08
9-May-08
16-May-08
23-May-08
30-May-08
6-Jun-08
13-Jun-08
20-Jun-08

aantal

Participatie “Op maat geknipt”

datum
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“Op maat geknipt” DONDERDAG
Datum
Aantal
10-Jan-08
2
17-Jan-08
2
24-Jan-08
5
31-Jan-08
4
7-Feb-08
0
14-Feb-08
4
21-Feb-08
6
28-Feb-08
3
6-Mar-08
0
10-Mar-08
3
20-Mar-08
0
27-Mar-08
0
3-Apr-08
0
10-Apr-08
3
17-Apr-08
2
24-Apr-08
2
8-May-08
0
15-May-08
0
22-May-08
0
29-May-08
1
5-Jun-08
4
12-Jun-08
0
19-Jun-08
0
26-Jun-08
0

Atelier
Dansen à la carte (dinsdag)
Dansen à la carte (zondag)
Keramiek
Schilderen
Patchwork
Op maat geknipt
Totaal

10
8
6
4
2
0
10-Jan-08 21-Feb-08

TOTAAL
#inschrijvingen
11
22
11
7
0
7
58

12,07% 18,96%
12,07%

37,94%
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3-Apr-08 22-May-08

%
18,96%
37,94%
18,96%
12,07%
0,00%
12,07%
100,00%

Atelierparticipaties

18,96%

Chart 2

Aantal

1
2
3
4
5
6

Dansen à la carte (dinsdag)
Dansen à la carte (zondag)
Keramiek
Schilderen
Patchwork
Op maat geknipt

“Schilderkunst” (Irina Joerchin)
Datum
9-Sep-08
16-Sep-08
30-Sep-08
23-Sep-08
7-Oct-08
14-Oct-08
21-Oct-08
4-Nov-08
18-Nov-08
25-Nov-08
2-Dec-08
9-Dec-08
16-Dec-08

Aantal
5
3
5
0
7
5
7
7
7
6
7
5
7

Participatie “Schilderkunst”
10

Aantal

aantal

8
7

7

6

7

7

7

7

6
5

5

5

5

4
3
2
0

p-S 08
e
23 p-0
-S
8
ep
7- -0
O 8
c
14 t-0
-O 8
c
21 t-0
-O 8
c
4- t-0
8
N
ov
18
-0
8
-N
ov
25
-N 08
ov
2- -0
8
D
ec
9- -08
D
e
16 c-0
8
-D
ec
-0
8
30

-S
e

16

9Se

p-

08

0

datum

“Patchwork” (France Deryke)
Deze workshop werd dit jaar hervat. Op gebied van ledenwerving moesten we van 0 beginnen.
Tussen september 2008 en december 2008 waren er geen inschrijvingen.
Er kwamen wel regelmatig geïnteresseerden langs.
We willen verder promotie voeren.
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Totaalparticipatie volwassenenateliers (januari tot december 2008)
Atelier

Inschrijvingen

Dansen a la carte (dinsdag)
Dansen a la carte (zondag)
Keramiek
Schilderen
Patchwork
Op maat geknipt

11
22
11
7
0
7

Totaal

58
Dansen à la carte (dinsdag)
Dansen à la carte (zondag)
Keramiek
Schilderen
Patchwork
Op maat geknipt

Totaalparticipatie

7

11

7

11

22

- 54 -

www.beeldenstorm.be

N.Honinckx - Bergensesteenweg 145 Chaussée de Mons - 1070 Anderlecht

