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1. Voorwoord en samenvatting

Dit verslag beschrijft de werking van Beeldenstorm vzw tijdens het kalenderjaar 2010. 

Halverwege 2008 werd de methode “Muze in Bikini” geïntroduceerd. Deze methode berust op het werken in samenspraak 
over alle disciplines heen. Uit de ivoren toren ontsnappen, het ego wegcijferen en samen schrijven aan een gezamenlijk 
verhaal. Gesamtskunstwerk met een open blik naar de wijk en haar bewoners.
In 2010 lieten we ons inspireren à la carte.
Participanten aan ons aanbod deden zich te goed aan onze thema’s:
 Tralies in b-mineur (over beperkingen in vrijheid);
 Flair obscur (over de duistere kant van de mens);
 ’t Ol van Pluto (georkestreerde waanzin);
 Wolkenkrabbers leren vliegen (over durven en angsten).
Deze thema’s blijven nog steeds zorgen voor heel wat stof tot inspiratie. 
Opmerkelijke wapenfeiten: 
De Kunstuitgave Geboeid door Schoonheid: 
 De tentoonstelling op de VUB van ons kunsteducatieve werk en de presentatie van onze kunstuitgave;
 De realisatie van onze studio;
 De opname van onze eerste CD met werk van componiste Hanne Deneire.
Onze participatie aan het evenement Beestig Bezig (themawerking van het Gemeenschapsonderwijs).
Het steeds stijgend succes van onze nieuwjaarsreceptie en van het wijkfeest.
De opnames van onze minisoap “vzw Trekhond”.
Daarnaast maakten we ons in de wijk ook nog opmerkzaam door onze afficheacties en de gelegenheidstentoonstelling “In 
Your Hands“, het project “Jeux de mains, jeux de vilains“, een initiatief van huiskunstenaar Bert De Keyser.
Ook onze samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel werd nog een stukje intenser:
Naast het Instituut voor Taalonderricht (interfacultair) deed ook de afdeling Criminologie beroep op onze diensten.
De samenwerking met de agogen leidde nogmaals tot een succesrijke kruisbestuiving. Positief in deze samenwerking is de 
doorgedreven wil om als “universiteitsafdeling” ook wat te betekenen en bij te dragen in onze wijk. 
Ons kunsteducatief project Beletterd & Betekend onderging “een dipje”, door een onbegrijpelijke houding van onze partner 
uit het deeltijds kunstonderwijs (meer uitleg verder in dit jaaroverzicht). De opdracht werd evenwel waargemaakt door de 
onbegrensde inzet van onze educatieve medewerkster Mieke De Bisschop.
Beeldenstorm had in 2010 ook met een reeks zware opdoffers te maken.
De breuk met het deeltijds kunstonderwijs te Etterbeek, de zware ziekte van onze zeer gewaardeerde kunsteducatieve 
medewerkster, een tekort aan liquide middelen, de te krappe budgetten waarmee we moesten werken in een steeds 
duurder klimaat, de moeilijke verstandhouding met de Franstalige diensten en politieke bevoegdheden van de gemeente 
Anderlecht. Dit verslag zal u hopelijk overtuigen dat we ook dit jaar waardig weerstand hebben geboden aan de moeilijke 
uitdagingen die we dagdagelijks mochten ondervinden.
Er werden plannen gemaakt, er is zelfs de ambitie om te starten met een muziche school “Beeldenstorm”. Indien het de 
goden stemt, hopen we zeer binnenkort over te gaan tot de dringende uitbreiding van ons werkterrein.

Nik Honinckx
mei 2011
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1.1. Methode “Muze in Bikini” en de Bauhausfilosofie - de theorie

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 ceramisten, zonder onderscheid, 
ook in afkomst of geloof. Beeldenstorm heeft zich steeds geïnspireerd op dit principe, maar we wilden nagaan of het mogelijk 
was deze ideeën nog verder te integreren in alle aspecten van onze muzische werking. Het project werd in juli 2008 “Muze in 
Bikini” gedoopt en startte met een intensieve werkweek open voor kunstenaars en gemotiveerde amateurs van zeer uiteen-
lopende achtergrond. Vervolgens werd onderzocht in hoeverre de methode van de Bauhausfilosofie nog toegankelijk kan zijn 
binnen een hedendaags kader. 

De analyse van de bereikte resultaten leidde tot het inzicht dat het werken rond een thema, telkens voor een bepaalde tijd-
spanne, een leidraad kon vormen voor iedereen die met Beeldenstorm in aanraking kwam, ongeacht de leeftijd van de deel-
nemers, en dit zowel voor de scholen als voor het vrijetijdsaanbod. Na de werkweek projecteerden we deze werkmethode 
op de reeds bestaande activiteiten. “Muze in Bikini” exploreerde manieren van tentoonstellen en zocht naar een manier om 
deze methode van kruisbestuiving te integreren in ondermeer kinderen- en jongerenwerking. Kinderen moeten hun creatieve 
zelf kunnen ontdekken zonder vooraf een beperkende keuze te hebben gemaakt. Theater moet overlopen in beeld, schilderen 
in monteren, muziek en dans in boetseren.

 

1.2. Methode “Muze in Bikini” - de praktijk

De methode “Muze in Bikini” kan als volgt omschreven worden: het bepalen van één onderwerp waaraan binnen een 
bepaalde tijdspanne wordt gewerkt. Dit onderwerp is de leidraad voor iedereen die zich manifesteert in een samenwerking 
met Beeldenstorm, van de jongste tot de oudste deelnemer, zowel in het aanbod voor de scholen als in het vrijetijdsaan-
bod. De organisatie van een brainstorm waarbij men complementair op elkaar inspeelt, resulteert in een stapel ideeën die 
voorgelegd worden aan de participanten en partners van onze atelierwerking. We scheppen een basisdecor (sfeer) waarin 
de participanten en de bezoekers van Beeldenstorm worden verzocht tot een verdere uitbouw. We reiken documentatie 
aan: deskundigen en kunstenaars worden uitgenodigd om tijdens de “24 karaat & +”-momenten hun reflectie te geven op 
de voorgestelde onderwerpen. Performances, muziek- en theateruitvoeringen worden georganiseerd. 

De thema’s worden afgesloten met toonmomenten die ertoe moeten bijdragen dat doelgroepen uit de verschillende deelate-
liers elkaar ontmoeten. Het scheppen van een basisdecor (sfeer) voor ieder thema en het aankleden van de Beelden-
stormgebouwen 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. 

Deze werkwijze draagt ertoe bij een intergenerationele en multiculturele werking tot stand te brengen.

1.3. Methode “Muze in Bikini” - integratie in de vaste activiteiten

Vier thema’s werden vooropgesteld:
- Flair Obscur - het duister toegelicht, over de duistere kant van de mens;
- ’t Ol van Pluto, over georkestreerde waanzin;
- Wolkenkrabbers leren vliegen, over de hoogmoed van de mens;
- Tralies in b-mineur, over beperkingen in vrijheid.
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De vier thema’s bleken zeer inspirerend te werken op de verschillende segmenten binnen onze doelgroep. Volwassenen, 
jongeren, zowel naschools als binnen de schooluren, allen hebben ze de methode geapprecieerd. Elk van de participanten 
werd duidelijk geconfronteerd met de thema’s door de verschillende decors die bij de aanvang van ieder thema werden 
uitgebouwd. Naast ludieke kortfilms (producties uit eigen huis) werd de inspiratie op gang gebracht door gepaste 
voordrachten en inspirerende teksten. 
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1.4. Terugblik op Beeldenstorm in 2010

1.4.1. Toespraak door Jenneke Christiaens, voorzitter Beeldenstorm vzw

Beeldenstorm, Brussel-Anderlecht, 14 januari 2011

Geachte aanwezige genodigden,
Beste partners en vrienden van Beeldenstorm,
Beste Beeldenstormers,

Wij heten U als leden van de Raad van Bestuur samen met het Beeldenstormteam van harte welkom op de nieuwjaarsre-
ceptie van onze vzw. Wij verwelkomen U hier om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. 
On vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, pour fêter avec nous le commencement d’une année qui s’annonce im-
portante, entre autre peut-être parce qu’elle s’annonce aussi difficile. 
Beeldenstorm, notre asbl, doit se regarder plein en face, pour déceler un futur possible. Il faut oser penser et imaginer 
Beeldenstorm en 2020. 

Vandaag ziet U nogmaals Beeldenstorm op zijn best, met alle mooie resultaten van een jaar hard werken, met alle kleine 
details die deze wereld mooier maken, met de schoonheid die alleen kan voortkomen uit het gebaar van mensen, kunste-
naars die andere mensen, ook kunstenaars kunnen inspireren en motiveren tot het verbeelden, en dus tot het realiseren 
van één van de hoogste en meest menselijke waarden: zich kunnen uitdrukken, expressie, s’exprimer comme homme ou 
femme maître de son histoire, de son chemin et de son être, maître de son futur.

U kan vandaag het werk bewonderen waaraan het team van Beeldenstorm een jaar lang heeft gewerkt. U zal verschillende 
nieuwe producties kunnen bewonderen, zo dadelijk met de vzw Trekhond. U zal lekkere hapjes kunnen eten, die werden 
geprepareerd door actieve leden van het ceramiekatelier. 
Beeldenstorm werkt met kinderen en volwassenen en hun capaciteit tot verbeelding en expressie. 
Beeldenstorm maakt sociaal-economische activiteiten mogelijk, zoals fantastisch creatief grafische drukwerk, geïnspireerde 
catering of verbluffend professionele kledij. 
Beeldenstorm zet met allerlei middelen en de stuwende kracht van beeldenmakers de wereld, onze wereld, uw wereld in 
beeld. 
Beeldenstorm creëert een ruimte voor artiesten van allerlei slag, om niet alleen hun ding te doen, maar het te doen op een 
manier die de ivoren toren doorbreekt.
Studenten van de Vrije Universiteit Brussel, schoolkinderen, buurtbewoners, Brusselaars en anderen, allen zijn hier welkom. 
Beeldenstorm staat voor diversiteit en pluralisme in de praktijk, niet in holle woorden. 
Beeldenstorm is diversiteit en pluralisme in de praktijk gebracht, precies vanwege de manier waarop ze haar opdracht ziet: 
een autonome en pluralistische context creëren waarin verbeelding aan de macht is, opdat elkeen kan geloven in zichzelf 
en in de kracht van wat hij of zij in zich heeft. En daarbij is de andere, het anders zijn, essentieel. Waarom je uitdrukken als 
er geen plaats of aandacht is voor de andere? Een kreet in de woestijn … 
Kijk goed rond! Kijk naar dit alles en vraag U af: hoe hebben ze het weer klaargespeeld? Dit mogelijk maken lijkt vandaag 
evident … het is immers feest. 

Maar ik moet U er op wijzen: dat is het niet. De structurele financiële omkadering van dit fantastische en mooie resultaat 
is meer dan fragiel. Het is daarom noodzakelijk om te durven stilstaan bij de geweldige tour de force die deze Beeldenstor-
mers telkens weer realiseren. Want zowel aan subsidiërende overheden als sponsor-partners wil ik deze nieuwjaarswens 
meegeven. Bij alle beslissingen, beoordelingen en evaluaties van projecten en activiteiten van Beeldenstorm (en bij deze 
ook van de vele andere vzw’s in dit werkveld) in de nabije en onmiddellijke toekomst, onttrek deze dossiers niet aan de 
context waarin ze opgemaakt moeten worden. Denk aan de mensen die elke dag, een heel jaar lang, deze schoonheid, deze 
verbeeldende kracht van mensen voor ogen hebben en mogelijk maken. Denk aan hoe de Beeldenstormers de wereld kun-
nen zien en veranderen. 

Onze politici zeggen dat ze het moeilijk hebben om “er uit te geraken”, dat we een andere taal spreken, dat de kloof te diep 
is, enz … Nationalistische reflexen steken niet alleen de kop op, maar geraken nu ingeburgerd. Taal als een kloof? Verschillen 
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als een kloof tussen mensen, gemeenschappen. Diversiteit als een verdeel- en heerswapen? 
Wel, om een collega van mij te citeren uit het weekblad Deze Week in Brussel … Brussel is niet het probleem, maar wel de 
oplossing … zou ik durven verder gaan: diversiteit is niet het probleem, maar de oplossing. Beeldenstorm draagt daartoe 
bij. En neen, makkelijk is het zeker niet. Maar, we zijn niet alleen. Hier - hier in Anderlecht, hier in Brussel, weten wij wat dat 
is: mensen die een andere taal spreken, mensen die anders zijn, mensen die anders denken, anders … dus. 
Wel, ik nodig ze hier uit, hier in het huis van de verbeelding, om ook in zichzelf de mogelijkheid te ontdekken van de andere 
oplossing, dat zou pas de slimste mens genoemd kunnen worden. Dat wens ik hen toe. 

Als voorzitter van Beeldenstorm wens ik vooral ook jullie allemaal een jaar toe van verbeelding, verwondering, ontroering 
en creativiteit. Een jaar waarin de verbeelding van de samenlevingdiversiteit het haalt op de nationalistische verscheuring. 
Een jaar waarin jullie Beeldenstorm een warm hart toedragen.
Een jaar waarin we het motto “eet meer friet” eer aandoen!

1.4.2. Toespraak door Nik Honinckx, artistiek en zakelijk directeur Beeldenstorm, over de nieuw-
ste productie vzw Trekhond

Vzw Trekhond?

Wat is dat, wie zijn ze en wat drijft hen?

Geachte genodigden, een goed jaar geleden werd Beeldenstorm voor de uitdaging geplaatst om in een zeer korte tijd-
spanne (een 3-tal maanden) een hele rits afleveringen te realiseren voor het TV-programma Linking Generations (TV Brus-
sel). Turnen, portretten, quiz, een bont allegaartje werd netjes in elkaar verwerkt. De deadlines werden gehaald, alles werd 
keurig ingeblikt en verzonden en, ... er kwam geen vervolg.

Seniorenverenigingen die hadden deelgenomen bleven een beetje verweesd achter en we werden door deze grijze panters 
liefdevol aangepord en verzocht om meer en anders ... 

Anders en Beeldenstorm, twee woorden die mooi samengaan en zorgen voor vuurwerk. Op Beeldenstorm groeide de be-
hoefte tot het uitwerken van een TV-format Beeldenstorm-TV. Vandaag tonen wij u een onderdeeltje van deze format: twee 
afleveringen van onze mini-sitcom. Naast de mini-sitcom zullen we in de loop van dit seizoen tal van andere onderdelen 
uitwerken, waarbij we zullen bewaken dat jong en oud elkaar vinden in een portret, in humor, in muziek en dans.

Er werd gebrainstormd op Beeldenstorm en “vlieg zijn” tijdens zo’n brainstorm moet een ongelooflijke ervaring zijn. Dat 
was zo ongeveer het idee dat blubberde in het brein van onze huisregisseur Sem Bucman. Weken werden wij geobserveerd. 
Sem was overal en in alle gedaantes: verkleed als dweil in het bezemhok, in de vermomming van een luxe-editie van de 
Dikke Van Dale, compleet van A tot Z, met gouddruk, op de boekenplank. Als een kasticketje in de boekhouding, als een 
koffielepeltje in een tas, als een zwam op een boom. Kortom, iedere beweging, elke tik, iedere uitspraak, onze tafelmanieren, 
de kleur van ons ondergoed, ... nergens waren we nog veilig. Hij kwam, hij zag en hij registreerde. Schijnbaar ietwat afwezig, 
handig gebruik makend van vettige moppen om ons in zijn web te strikken en dan — 
Pats ...
Een schitterend verhaal, zo herkenbaar. Bucman kneedt voor ons een fluks pateeke uit een Brussels deeg, meerkleurig met 
giftig groene laagjes en zuurzoetig marsepein. Versuikerde banaliteiten badend in een oerdegelijk surrealistisch gearomati-
seerd sausje van dagdagelijkse kommer en kwel.
De manier waarop deze meester-patissier met onze tanden speelt. Hoe hij vanuit een gedegen stielkennis danst op het 
randje van “fout, erover en erop” en hoe hij andere snodaards ertoe aanzet om te dansen op de tonen die de gekheid ons 
uur na uur dicteert, is op zijn minst merkwaardig, verrassend en confronterend.

Sem brengt dit verhaal niet alleen. Hij heeft de Bauhausboot gestuurd en richting gegeven aan de acteurs Eddy en Kurt, 
aan de voltallige personeelsequipe van Beeldenstorm, aan de bezoekers en leden van de vereniging, die zich ontpopten tot 
gelegenheidsacteurs, aan cameraman-monteurs Greg en David, aan de bakker van de overkant, aan iedereen die van ver of 
dichtbij een steentje heeft bijgebracht aan deze productie.
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Sem en iedereen die dit mogelijk maakte, bedankt!

Dames en heren, vandaag ben ik fier om u het werk van een godenkind voor te stellen.
Hou je vast aan de takken van de bomen: hier komt de première van de eerste twee afleveringen van vzw Trekhond.

Vzw Trekhond?

C’est quoi? Ce sont qui et quelle est leur motivation?

Chers invités, il y a un peu plus d’un an, Beeldenstorm était sollicité pour produire, en un temps très bref de 3 mois, un 
grand nombre d’épisodes pour le programme télé Linking Generations (TV Brussel). Gymnastique, portraits, quiz, un en-
semble hétéroclite, proprement enregistré et expédié dans les délais, et ... resté sans suite.
Les associations de séniors qui y avaient participé en demandaient plus – et des choses différentes.

Différent et Beeldenstorm, deux concepts qui vont bien ensemble! Ainsi naquit l’idée de Beeldenstorm-TV. Aujourd’hui, 
nous vous proposons les premiers épisodes de notre mini-sitcom. Au cours de la saison, nous allons ajouter d’autres pro-
grammes, des portraits où toutes les générations se retrouveront dans l’humour, la musique et la danse.

Une session de brainstorming chez Beeldenstorm a donné l’idée à notre régisseur Sem Bucman: il nous observait partout 
et en permanence, rien n’était plus un secret pour lui, jusqu’à la couleur de nos sous-vêtements! De ces observations, il a 
distillé une histoire très reconnaissable, qui balance continuellement sur la limite, les banalités de tous les jours enrobées 
d’une sauce surréaliste. Il nous confronte ainsi avec la folie et la frénésie de nos actions. Il n’est pas seul en nous présen-
tant cette histoire. Il est parvenu à diriger les acteurs Eddy et Kurt, l’équipe complète de Beeldenstorm, les visiteurs, les 
membres de l’association, même le boulanger d’en face, tous devenus des acteurs occasionnels, et les assistants de camera 
et de montage Greg et David. 

Un grand remerciement à Sem et à tout ce beau monde qui a participé à cette production!

Mesdames et messieurs, c’est avec fierté que je vous présente l’œuvre de cet enfant béni par les dieux: accrochez-vous pour 
les premiers épisodes de Vzw Trekhond!
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2. Aanbod voor scholen

2.1. Invulling

Scholen werken rond een strikt ritme en daarom besloten we het rijtje dat vorig jaar werd ingezet eerst keurig af te 
werken. Zo kwamen alle thema’s bij iedere doelgroep aan bod.

Bij aanvang van het schooljaar 2009/2010 mochten de participanten à la carte hun thema’s kiezen. Er werd immers opge-
merkt dat er heelwat overlappingen ontstonden tussen de thema’s en dat er nog veel onverwerkt materiaal aanwezig was. 
De tweede helft van 2009 en het eerste semester van 2010 zouden dus een patchwork worden van materiaal ontleend aan 
bovengestelde thema’s. De thema’s en de grote lijnen bleven evenwel gerespecteerd. 

Het tweede semester 2010 werd een voorzetting van dit verhaal, maar met zeer beperkte middelen. Er werd immers geen 
partner gevonden in het deeltijds kunstonderwijs die de opdracht ontworpen door Beeldenstorm wou verderzetten. Beel-
denstorm besloot dan om met eigen inzet en middelen met dit project door te gaan. Dit leidde tot een zware druk op het  
personeelsbestand (16 lestijden zelf in te vullen).

2.2. Basisonderwijs - Beletterd & Betekend

2.2.1. Wat voorafging

De problematiek die ontstond rond dit onderdeel van onze werking werd uitvoerig beschreven in ons jaarverslag van 2009 
en herhaald in hoofdstuk 14.2. later in dit verslag. Wij raden de lezer aan eerst deze tekst te lezen om de volledige draag-
wijdte van de volgende hoofdstukken naar waarde te kunnen schatten.
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2.2.2. Kroniek van een aangekondigde dood

Alhoewel er tijdens de vijfjarige samenwerking met het RHoK onder de directie van de heer Van Aerschot geen inhoudelijke 
problemen werden vastgesteld (zie swot-analyse in punt 2.2.4.), werd er met zijn opvolgers geen vergelijk gevonden tussen 
Beeldenstorm en het deeltijds kunstonderwijs. Integendeel, ons project werd door de directies van het RHoK en de twee 
academies van Anderlecht geboycot. De 16 uur die voor het project Beeldenstorm werden toegewezen, konden we niet 
verzilveren, omdat we nog steeds geen partner uit het deeltijds kunstonderwijs hadden gevonden die bereid was om onder 
onze regie te werken. Daarnaast werd onze aanvraag Brede School (mei 2010), om een Brede-Schoolwerking met Zaveldal 
tot stand te brengen, negatief geadviseerd.

Deze negatieve reactie vanuit het deeltijds kunstonderwijs heeft Beeldenstorm aan het denken gezet en ertoe bewogen 
om zelf de stappen uit te zetten op weg naar een eigen muzische school. De resultaten van dit denkwerk en de daaruit 
voortvloeiende voorstellen worden uitvoerig beschreven in hoofdstuk 14 - Overweging.
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2.2.3. Invulling na de breuk met het deeltijds kunstonderwijs

Het is duidelijk dat de personeelsinvulling voor dit soort projecten geen evidentie is. Geschikte personen zijn haast even 
zeldzaam als witte raven. Momenteel wordt de invulling van deze activiteiten gerealiseerd door ondergetekende, artistiek 
directeur van Beeldenstorm, een freelance dansdocent en een educatief medewerker in opleiding. 

De witte raven die op Beeldenstorm de dienst uitmaken of uitmaakten zijn:
- de audiovisuele ploeg met Sem Bucman en Gregory Delannay;
- de voormalige kunsteducatieve ploeg van september 2009 tot mei 2010, met Mieke De Bisschop (mixed media - tot mei 
2010 en daarna in ziekteverlof), Karolien Vanderstappen (mixed media - tot maart 2010), Irina Joerchjan (tot mei 2010), 
Jeremy Olivier (opvoeder in opleidingstraject);
- de kunsteducatieve ploeg van september 2010 tot december 2010, met Nik Honinckx (plastische kunsten), Jeremy Olivier 
(assistent), Anne-Lore Baeckeland (dans).

2.2.4. Swot-analyse “Beletterd & Betekend” - zelfevaluatie door Beeldenstorm 2010-2011

2.2.4.1. Leerlingenniveau

Sterkte Zwakte

- kinderen komen graag naar Beeldenstorm. alleen al het 
gebouw en de binnenkoer stimuleren hun muzische verwon-
dering.

- er kan in de ateliers gewerkt worden met een goede uit-
rusting zowel op muzikaal vlak als rond video en audio. De 
kinderen ontdekken van dichtbij het materiaal en voelen zich 
direct aangesproken.

- Door het huren van een bijkomende zaal is er ook voldoende 
ruimte om aan dansexpressie te doen.

- kinderen die niet altijd even sterk staan in de klas bloei en 
open in de muzische ateliers.

- Muzische vorming helpt het kind zichzelf en ook de anderen 
te leren kennen.

- Integreren van de verschillende leergebieden in het acti-
viteitenaanbod.

- Sociale vaardigheden: via samen doen en beleven groeit het 
vermogen zich in te leven in de anderen.

- De akoestiek van de danszaal is niet opperbest, waardoor er 
onrust kan uitbreken in de groep.

- De jongste kinderen kregen het langste atelier. Dit was beter 
andersom georganiseerd. 

- De klassen wisselden elkaar af, terwijl er voor volgend jaar 
gekozen wordt om telkens een 4-tal keer na elkaar dezelfde 
klas te laten komen zodat er een intensere weg kan afgelegd 
worden naar een eindmoment.

- er zou een niveauverschil moeten gemaakt worden voor de 
verschillende leeftijdsgroepen. Nu krijgen al de klassen on-
geveer dezelfde activiteit.

- Het is soms moeilijk voor de kunstenaars om het taal niveau 
van ons publiek in te schatten, waardoor sommige talige acti-
viteiten te moeilijk blijken voor onze kinderen. 

- te weinig omkadering/inkleding.

- Weinig differentiatie op vlak van aanbod/verscheidenheid 
(hetzelfde voor elke leeftijdsgroep).

- te moeilijke uitleg.

- Interactie tussen de verschillende leerlingengroepen.

- weinig visuele ondersteuning.

- Hygiëne turnzaal.
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kaNSeN BeDreIgINgeN

- De hervatte financiële tussenkomst vanaf maart 2011 dit 
schooljaar en hopelijk ook volgend schooljaar in het kader van 
het project tijdelijke kunstinitiatie.

- Op een andere manier muzisch ontplooien.

- De samenwerking met de Curohal en het huren van de turn-
zaal loopt niet vlot. er is geen alternatief in de onmiddellijke 
nabijheid van Beeldenstorm.

- groter wordende klassen waardoor bij opdeling een groep 
niet kan begeleid worden door de leerkacht. 

- Niet altijd aangepast aan het niveau van de lln.

- te hoge verwachtingen van jonge kinderen

- Minder inbreng vanuit het kind door het sterk afgelijnd kader.

- Het groeien naar “De film” in het kapsalon  is niet doorgegaan.

- eindproduct wordt niet vooraf besproken met de lln.

2.2.4.2. Leerkrachtenniveau
 

Sterkte Zwakte

- De meeste leerkrachten erkennen het belang van mu zische 
vorming.

- Leerkrachten werkten actief mee aan de (tussen)evaluaties 
via schriftelijke evaluaties.

- enkele leerkrachten evolueerden en anticipeerden op het 
gemis aan informatie-overdracht dat ze voelden door gerichte 
vragen te stellen voor aanvang van de ateliers.

- Leerkrachten leren op een andere manier omgaan met mu-
zische activiteiten. Dit kan dan doorgetrokken worden naar de 
klas.

- Leerkrachten worden geconfronteerd met een andere manier 
van lesgeven, waarbij de creativiteit van de leerlingen meer 
vrijheid krijgt. Leerkrachten hebben de neiging om alles meer 
onder controle te willen houden. 

- Leerkrachten ontdekken zelf nog allerlei nieuwe vormen om 
muzisch bezig te zijn, zodat het leerproces van de lln geac-
tiveerd wordt.

- Inzicht dat muzisch bezig zijn belangrijker is dan het product.

- Sterk afgelijnd kader, duidelijke rode draad voor het school-
jaar.

- enkele leerkrachten nemen niet actief deel aan de ateliers.

- Leerkrachten verwachten een “les” i.p.v. “experiment” en 
“naverwerkingsopdrachten” i.p.v. de eigen creativiteit te ge-
bruiken om met het aangeleverde materiaal verder aan de slag 
te gaan in de les. Hierover zou er volgend jaar een algemene 
vorming kunnen georganiseerd worden, zodat ook docenten 
Beeldenstorm/academie anderlecht en leerkrachten elkaar 
reeds ontmoeten.

- Leerkrachten die een grote klas begeleiden, moeten bij opde-
ling een groep alleen laten met de docent(en). Blijkbaar kiezen 
ze dan niet steeds voor de moeilijkste groep.

- De begeleiders van de ateliers hebben niet altijd veel tucht. 
Soms moeten leerkrachten zich vooral concentreren op het 
rustig verlopen van de activiteit en hebben ze bijgevolg minder 
tijd voor het muzisch begeleiden van kinderen. 

- Is er een mogelijkheid om via mail 1 of 2 dagen op voorhand 
even te schetsen wat de kinderen zullen doen? 

- kan Beeldenstorm geen lessuggesties meegeven om aan de 
slag te gaan in de klas? Nu wordt deze verantwoordelijkheid 
geheel bij de leerkracht gelegd. De docenten van Beeldenstorm 
hebben een duidelijker zicht op de doelstellingen die zij met de 
kinderen willen bereiken.

- Jammer dat lesgevers niet ingaan op tips van lkrn.

- Lkrn bemerkten veel prestatiedruk vanuit de lesgevers.

kaNSeN BeDreIgINgeN

- Ook hier is de vernieuwde financiële tussenkomst een oppor-
tuniteit om zwakke punten te verbeteren.

- aandachtig observeren van lln.

- groter wordende klassen waardoor de leerkracht een groep 
dient alleen te laten.

- afstand en communicatie tussen lesgevers en lkrn blijft moei lijk.
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2.2.4.3. Schoolniveau/partnerniveau

Sterkte Zwakte

- Dit schooljaar hebben we voldoende evaluatiemomen ten 
kunnen inlassen. Zo hebben we ook reeds de planning (data, 
inhoudelijk en docenten) voor volgend schooljaar vastgelegd.

- De uren zijn ook optimaal gebleken: 9u30-11u30 en 13u-15u.

- Het partneriaat van Beeldenstorm met VUB agogiek, brengt 
elk jaar een serieuze ondersteuning met zich mee. Volgend jaar 
begint deze samenwerking vroeger.

- er is een goede samenwerking tussen Beeldenstorm en de 
gemeentelijke basisscholen kameleon, Scheut en Dertien. De 
onderlinge afspraken tussen deze partners verlopen vlot.  

- als afsluiter werden muzische initiaties gegeven aan meer-
dere schooltjes te anderlecht (Het rad, De Ladder, De asters) 
en tevens aan 3de kleuterklasjes van de reeds deelnemende 
scholen.

- De docenten Beeldenstorm/academie anderlecht zijn enthou-
siast om volgend jaar verder te werken in het project.

- aanwezigheid van meer materialen ter plaatse geeft meer 
mogelijkheden.

- Door omstandigheden zijn we pas later kunnen starten en zijn 
we later geëindigd. Zeker de docent muziek is pas laat in het 
project kunnen instappen.

- Indien docent Beeldenstorm/academie anderlecht ziek is kan 
er geen vervanger gevonden worden. een versterking is hier 
aangewezen, zeker in de winterperiode.

- De ateliers kunnen niet altijd doorgaan zoals gepland omdat 
er niet altijd voldoende intern gecommuniceerd wordt (vb. 
dubbele boeking infrastructuur) bij Beeldenstorm.

- Niet makkelijk om te organiseren binnen de dagelijkse school-
werking (grote klassen).

- Overleg/evaluatie voorzien tussen lkrn van de verschillende 
scholen en de lesgevers.

kaNSeN BeDreIgINgeN

- De samenwerking met Instituut anneessens-Funck bleek 
globaal een boeiende aanvulling.

- werkgroep maken in de school samen met één lesgever.

- De samenwerking tussen het gemeentelijk en het vrij onder-
wijs te anderlecht loopt niet vlot, in het bijzonder met BS 
Voorzienigheid.

- Betrokkenheid/eindresultaat in eigen buurt en school.

2.3. Secundair onderwijs

Voor jongeren uit het secundair onderwijs werden verschillende projecten binnen de diverse thema’s opgezet voor het 
Koninklijk Atheneum te Sint-Pieters-Woluwe. 

Voor de jongeren uit het Buso Zaveldal werden er creadagen ingericht in samenwerking met de centra voor morele dienst-
verlening Jette en Stalingrad, nu het Huis van de Mens.

Beeldenstorm begeleidde verder twee jongeren in brugproject. Dit waren jongeren die deeltijds leerden en deeltijds werk-
ten, van het Don Bosco Instituut.
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2.4. Projecten voor hoger en universitair onderwijs

Beeldenstorm werd ook een vaste waarde voor stagezoekende jongeren uit het hoger onderwijs, voor een stage in het 
kader van de lerarenopleiding.

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

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

2.4.1. Eerste jaar bachelor in de agogische wetenschappen

Ook dit jaar engageerden weer heelwat eerstejaarsstudenten zich om mee te werken aan de projecten van Beeldenstorm. 
Bij aanvang van de oefeningen werden alle studenten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Uit dit gesprek moet hun 
motivatie blijken om te kiezen voor een bepaalde optie binnen onze werking. De studenten werden dan vertrouwd gemaakt 
met de methodiek van Beeldenstorm. Dit gebeurde onder andere via de “24 karaat &+”- lezingen. Tijdens het tweede semes-
ter van het academiejaar2009/2010 werden zes groepen gevormd.

Mijnheertje Grijs (zie ook 2.6.3.)
De opdracht om een vertel- en doeatelier te organiseren werd ons gegeven door gemeenschapscentrum De Rinck. Een 
5-tal studenten bracht het verhaal van Mijnheertje Grijs. Studenten werden geconfronteerd met kleuters van de laatste 
kleuterklas en met kinderen uit het eerste leerjaar van verschillende Brusselse scholen. De studenten werden betrokken 
bij het uitvoeren van een reeks ateliers verbonden aan deze theaterproductie. De werksessies rond dit verhaal leverden 
voldoende kwalitatief materiaal op om een tentoonstelling uit te bouwen. Deze tentoonstelling werd getoond tijdens het 
wijkfeest. Ook verwerkten de studenten het verhaal van Mijnheertje Grijs tot een poppenkastvoorstelling voor de buurt-
bewoners.
900 kinderen uit het Nederlandstalig kleuteronderwijs namen deel aan deze activiteit.
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8 Beaufort
In 2010 werd in samenwerking met de Dienst Cultuur een nieuwe 
editie van de 8 Beaufortprijs ingericht.
De 8 Beaufort-wedstrijd behandelde het thema ‘Flair Obscur’,
de duistere kant van de mens. 
Een professionele jury maakte een selectie uit maar liefst een honderdtal inzendingen   b e a u f o r t  8
met elk een eigen invalshoek over dit onderwerp.

Juryleden: 
Johan Swinnen, Jenneke Christiaens, Tamara Berghmans.

Prijsuitreiking:
Tess Huybrechts, Tine Van Kerkhoven, Sofie Van Regenmortel, An Plessers, Charlot Bosmans, Quentin Magnette, Gert-Jan 
Abrams, Eline Leonard, Sarah Van Nijlen, Lien Appaerts, Emma Ketels.

      

                

KIK
Van februari tot mei 2010 verzorgde een aantal agogiekers een creatief atelier in de nestlocatie van KIK, een kleuteracti-
viteit in het KIK-web. KIK staat voor Ket in Kuregem, web staat hier voor verzamellokaal.
De activiteit omvatte een vertel- en een creamoment.
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Vliegende Brigade
Een concept van Beeldenstorm voor Jeugd en Stad.

Een 10-tal jongerenverenigingen nam deel aan een 3-tal productieateliers. De jongeren kregen als opdracht om een denk-
beeldige stadsmaquette uit te voeren. Tijdens de instructies werd hen uitgelegd hoe men wegwerpmateriaal en gips kan 
laten samensmelten en kneden tot een nieuw object, in dit geval tot fabrieksgebouwen, een moderne luchthaven, een park 
met standbeelden, ...
Naast de createchnieken was er ook plaats voor filosoferen en denken over een betere leefomgeving. De kinderen van KIK 
werkten een heus samenlevingsmodel uit. 

      

Een jaar lang bouwden de Brusselse jeugdateliers aan een eigen stad. Eindelijk was onze stad af en dat vierden we met 
een groot feest! De stadsmaquette & ’the making of ’ kon bewonderd worden en natuurlijk was er heelwat stadsanimatie: 
city games, bouwwerkplaats, circuskunsten, stadsgeluiden, stadsmemory - en veel hapjes en drankjes. Met een feestelijk 
spektakel brachten we onze stad tot leven!

JES i.s.m. Beeldenstorm, JC Aximax, Yota!, Circusschool Tour&Taxis, Centrum–West, WMKJ, Ket In Kuregem, Woensers, 
Kriekenkraks, IBO Nekkersdal, De Kunstelaars, JOJO, IBO De Buiteling, Beletterd en Betekend:

1. Centrum– West WMKJ: 02/411.09.04
2. Chicago WMKJ: 02/217.34.64
3. Peterbos WMKJ: 02/527.05.92
4. KIK: 02/524.01.66
5. Woensen (Gemeenschapscentrum Ten Noey): 02/217.08.82
6. Kriekenkraks (Gemeenschapscentrum Kriekelaar): 02/245.75.22
7. IBO Nekkersdal: 02/421.80.65
8. JOJO (Gemeenschapscentrum Essegem): 02/427.80.39
9. IBO De Buiteling: 02/223.48.22
10. Kinderatteljee ’t Atteljee (Gemeenschapscentrum Elzenhof): 02/648.20.30.
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Wijk van de Smaak
Een drietal studenten verzorgde in het vierde kwartaal van 2009 dit wijkgebeuren in samenwerking met gemeenschapscen-
trum De Rinck. Begin 2010 werkten ze aan een receptenboek: onze graficus verzorgde de vormgeving en de verzamelmap 
(kookboek) werd gedrukt in de non-profitdrukkerij van Beeldenstorm.

   

DENKMOMENTEN ATELIERPARTICIPATIES RECEPTIEVE PARTICIPATIES

VUB studenten met 80 uur 80 3200

VUB studenten met 40 uur 40 600

400

Coördinatie
Een drietal studenten kreeg de taak om overzicht te houden over de verschillende projecten en om de onderliggende coör-
dinatie op zich te nemen. Zij zorgden tevens voor de promotie van de Kuromarkt, ons jaarlijks wijkfeest. Zij onderzochten 
een mogelijk aanbod en verzorgden de contacten met de externe participanten. Het goede verloop van het toonmoment 
en het wijkfeest van 9 mei 2010 lag in hun handen.

2.4.2. Deuxième année du grade de bachelier en langue et littérature (option français)

Sinds vier jaar is het de gewoonte dat de studenten van het tweede jaar bachelor Frans in het kader van de lessen monde-
linge taalbeheersing, onder leiding van Prof. Evelyne Namenwirth, een kortfilmproject uitwerken. Dit jaar is het thema ‘Et 
si j’osais...’. 

Op 6 mei 2010 vonden twee toonmomenten plaats in de Promotiezaal van Campus Etterbeek, telkens met een aansluitende 
receptie. Naast de projectie van de kortfilms (± 40 min.) werden ook creaties rond ‘Et si j’osais la poésie?’ van de eerste-
jaarsstudenten tentoongesteld in de trappenhal. 

Dit project kwam tot stand door een samenwerking van het Interfacultair Departement voor Taalonderwijs (Vrije Univer-
siteit Brussel), de Vakgroep TALK en de vzw Beeldenstorm.

Voor het schooljaar 2009/2010 waren er in totaal 16 studenten betrokken bij de uitvoering en realisatie van de kortfilms 
en een 25-tal studenten bij het poëzieproject.

Introduction:
Chères spectatrices, chers spectateurs,
Ce projet a vu le jour dans le cadre du cours d’expression orale, sous la direction d’Evelyne Namenwirth. Avant de passer à la 
projection, une petite explication s’impose afin que vous puissiez pleinement profiter de ce projet qui nous tient à cœur. Depuis 
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1997, les bacheliers de la deuxième année de français relèvent le défi de réaliser un projet collectif et solidaire. Une expérience 
unique qui nous a demandé une année de travail, une année au cours de laquelle les discussions, les désaccords et les frustrations ne 
manquèrent pas. Le thème de cette année: “Et si j’osais.. “. Mais ‘’si j’osais’’ quoi ? De réflexions en réunions, l’interprétation donnée 
par chaque groupe gagna en précision. Il fallut parfois attendre midi moins deux avant que les pièces du puzzle ne se rassemblent. 
Synopsis, scénarios, textes maintes fois remaniés, difficultés lors du tournage, adaptation du montage, travail de la voix … Autant 
d’obstacles à dépasser, autant de victoires à fêter.

Nous vous souhaitons une agréable projection et vous remercions de votre présence. Les étudiant.e.s de deuxième année.

Courts-métrages:

• • • Et si j’osais…changer (Anne-Sophie, Sanne et Elena)
Le personnage principal est une jeune femme menant une vie en apparence monotone. Ancrée dans ses habitudes, un obstacle 
l’empêche de s’épanouir: la peur du jugement des autres. Néanmoins, un déclic, qui permettrait de surmonter cet obstacle et d’oser 
le changement, pourrait se produire. 

Merci à: Herman Goossens (ITO), Louis Guglielmi, Marguerite Monnot, Amélie Nothomb, Molière, Edith Piaf et Heleen Verhasselt

• • • Et si j’osais…oser? (Bavo, Déborah, Sofie et Kim)
Le personnage n’arrive pas à choisir devant la multitude de possibilités qui s’offre à lui. L’indécision le fait souffrir. Osera-t-il ouvrir 
la première porte… ?

• • •Et si j’osais…la métamorphose (Vi, Maya, Aline, Camilia et Melisa) 
…Quatre paires de pieds. Quatre personnes. Quatre histoires.
…Quatre individus ont osé faire un premier pas.
…Nous les suivons dans ce processus.
…Quelles sont les motivations, épreuves, et handicaps à surmonter ? 
Arriveront-elles à briser leurs barrières?

Merci à: Marit Does, Herman Goossens, Geoffrey Aerts, Wim Van Wilderode

• • •Et si j’osais…l’imperfection (Aster, Audrey, Melissa, Elien et Myrto)
Quatre jeunes femmes se retrouvent quelques mois après la fin de leurs études. Comme il fait beau, elles pique-niquent dans un 
parc et se rappellent les grands moments de leurs études à la VUB. Le premier souvenir qui revient: le projet de français de 2ème 
bachelier “Et si j’osais ...”! Ce mur qui se dressait à chaque nouvelle idée et n’aboutissait jamais à rien, jusqu’au moment où elles 
décidèrent d’oser l’imperfection ...

Merci à: Myrto Stamati et Meliza Kiapekaki (Erasmus Grèce)
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2.5. Ons erfgoed in feestverpakking

Het vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool Kameleon en de vrije basisschool Maria Boodschap werden onderge-
dompeld in een Brussels project: ze leerden de buurt van het Sint-Katelijneplein kennen. Er was aandacht voor de restau-
ratie van de kerk en de geschiedenis van dit plein werd via onderzoek, rondleiding, teken- en schrijfopdrachten ontleed. Dit 
project was een samenwerking met de Franstalige organisatie Festival des Enfants. Deze organisatie betrok drie Franstalige 
scholen bij het project, waarvan aandacht voor het cultureel erfgoed de spil vormt. De resultaten konden helaas niet gere-
aliseerd worden op de gebruikelijke wijze, namelijk het bedrukken van een afschermzeil dat tijdens de duur van het project 
aan de gevel bevestigd wordt. In de plaats hiervan werd een publicatie uitgegeven met daarin de tekeningen gemaakt door de 
kinderen in het kader van het project.

Een nieuw project rond de restauratiewerken van het Pelgrimshuis werd opgezet. Tot onze spijt werd onze doelgroep van 
Nederlandstalige schoolkinderen gehalveerd. Er werd met de basisschool Scheut (gemeente Anderlecht) in het najaar van 
2010 gestart met beperkte financiële middelen. Een 30-tal kinderen kreeg een rondleiding in de Pelgrims-site en worden in 
2011 verder begeleid in hun ontdekkingstocht naar de verschillende restauratieambachten.

DENKMOMENTEN ATELIERPARTICIPATIES RECEPTIEVE PARTICIPATIES

VUB studenten met 80 uur kortfilm opdracht 160 1200

VUB studenten met 40 uur schrijfopdracht 80 450

400

2.6. Kapstokprojecten

Kapstokprojecten zijn projecten die tot doel hebben de leerkrachten een grotere zelfstandigheid bij te brengen in het 
omgaan met muzische vorming. In de kapstokprojecten is er aandacht voor zoveel mogelijk muzische werkvormen: dans, 
muziek, plastische vaardigheden, theater. Alle verhalen draaien rond “waarden”.

De thema’s behandeld in de kapstokverhalen kregen een plaats in de subthema’s van Beeldenstorm.
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2.6.1. Kleuteronderwijs - Kleurenbeest

Kleurenbeest omvat momenteel twee prentenboeken met een daaraan gekoppeld methodeboek. Verhaal en methodeboek 
zijn ontworpen voor de laatste kleuterklas. 

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

Doelen:
De ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd via een methodiek waarbij elementaire aspecten uit de muzische deelgebieden 
aangereikt worden in de vorm van opdrachten en experimenten. Zo worden de psychomotorische vaardigheden, de ver-
beelding en het denken van de kinderen ontwikkeld. Door middel van interactie en associaties rond de vijf verhalen wordt 
het taalgebruik bevorderd. De zelfstandigheid en de sociale vaardigheden van het kind worden bevorderd door hoekenwerk 
en groepswerk.

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

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

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

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

Kleurenzoekbeest is de snelste van de drie. Hij zit nooit stil en gaat op stap om nieuwe dingen te ontdekken. Zijn staart 
eindigt op een pijl en wijst hem de weg als hij verdwaald is. Hij maakt mama Kleurenbeest ongerust omdat hij niet wil eten, 
graag met mensen praat en soms spoorloos verdwenen is (thema’s: reizen, uitvinden, beweging, ...).

Het methodeboek en het prentenboek genieten heel veel bijval en het drukken van meerdere exemplaren dringt zich op. 
Verschillende scholen pakten uit met de resultaten van de werking tijdens toonmomenten. In een aantal scholen heeft 
Kleurenbeest een vaste plaats verworven. De mogelijkheid wordt onderzocht om van het verhaal Kleurenbeest een thea-
tervoorstelling met begeleidende ateliers uit te werken. 
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Scholen die van dit aanbod gebruik maakten zijn:
- Voorzienigheid Anderlecht
- Sint-Niklaas Instituut Anderlecht
- De Luchtballon Tienen
- Sint-Thomas Brussel, lerarenopleiding voor kleuters en lagere school
- ‘t Regenboogje Etterbeek.

      

2.6.2. Basisonderwijs - Miss Rotzooi 

Miss Rotzooi is een verhaal voor kinderen uit het vijfde leerjaar, die stapsgewijs worden geleid tot de uitvoering van een 
musical.

2.6.3. Mijnheertje Grijs 

De ateliers die we aanboden kaderden in een reeks schoolvoorstellingen ingericht door gemeenschapscentrum De Rinck. 
De nadruk lag op de educatieve omkadering van de voorafgaande theatervoorstelling “Meneertje Grijs” door Kolonie MT.

Gemeenschapscentra, zoals De Zeyp en Elzenhof, en verschillende scholen verzochten om deze ateliers en zij evalueerden 
de ateliers positief. De voorafgaande theatervoorstelling is gebaseerd op een prentenboek dat de basis vormt van het 
atelier: het verhaal werd herhaald en gelinkt aan de afbeeldingen in het boek. De kinderen werden op interactieve wijze  
gestimuleerd om het verhaal en de emoties daarin te verwoorden. Hierop volgde een lichamelijke expressie door middel 
van drie oefeningen: kinderen werden uitgenodigd voorwerpen uit het verhaal uit te beelden, anderen moesten die raden; 
daarna kregen ze een kleuropdracht, met de nadruk op het uitdrukken van emoties; tenslotte dansten de kinderen erop los.
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De ateliers hadden plaats in de volgende locaties:

PLAATS ATELIERS (totaal  aantal ) AANTAL KINDEREN ATELIERMOMENTEN

G.C. Essegem 8 150 150

G.C. De Zeyp 10 180 180

BiB Anderlecht 20 429 429

Beeldenstorm Poppenkastvoorstelling 150 150 receptieve momenten

Tentoonstelling 600 bezoekers 600 receptieve momenten

De reacties van de deelnemende kinderen waren heel positief. De leerkrachten werden gevraagd een evaluatieformulier in 
te vullen. Ook zij waren overwegend positief. 

De evaluatie van de vragende partner De Rinck was eerder lauw: we werden letterlijk gepakt op twee zwakke momenten 
en daardoor werd onze totale inzet niet erkend. De zwakkere momenten vloeiden voort uit het feit dat we een beginnend 
student de kans wilden bieden haar eerste stappen te zetten in het sociaal-artistieke veld. Er werd ons verweten dat we het 
hebben nagelaten om corrigerend op te treden. Deze misstap leidde naar een éénzijdige, negatieve evaluatie van onze inzet.

We trekken hieruit volgend besluit: zonder te vervallen in dezelfde veroordelingtechnieken stellen we vast dat De Rinck 
in deze bijzonder weinig aandacht heeft voor de talrijke positieve commentaren over onze activiteit. Ook heeft De Rinck 
weinig belangstelling getoond voor wat de studenten achteraf met het materiaal van de kinderen hebben verwezenlijkt, 
zoals een tentoonstelling en een poppenkastvoorstelling over Mijnheertje Grijs. Daarnaast stelden wij op onze beurt ook 
vast dat een aantal afspraken die tot de verantwoordelijkheid van De Rinck behoorden, niet werden nagekomen: ontvangst 
in totaal ongeschikte lokalen, een aantal misverstanden in de planning, storende tussenkomsten tijdens atelierwerkingen.
Het is de verdienste van onze Beeldenstormmedewerkster Mieke De Bisschop dat dit project naar meer dan ruime tevre-
denheid heeft plaats gevonden.

We betreuren het dat De Rinck enkel aandacht heeft voor haar eigen gegeven en nauwelijks merkt wat er zich in de eigen 
omgeving ontwikkelt. Projecten zoals Miss Rotzooi en Kleurenbeest ontgaan hen blijkbaar totaal.
Nooit sant in eigen land!
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3. Naschoolse activiteiten

3.1. Ket in Kuregem (KIK)

Het naschools aanbod voor de kinderen uit het Nederlandstalig Onderwijs te Anderlecht loopt gestroomlijnd. Kinderen 
van de Anderlechtse gemeenteschool Kameleon en van De Voorzienigheid participeren tweemaal per week aan activiteiten 
die eveneens kaderen in onze themawerking. Op deze manier kwam Beeldenstorm ook zijn verplichtingen na betreffende 
het bredeschoolproject van De Voorzienigheid, “Spelen in verbondenheid”.

Naast de klassieke crea-activiteit “Creaboem” werd het aanbod ook grondig hernieuwd: er werd een activiteit ingericht 
voor kleuters op dinsdagavond, en in oktober 2010 werd er telkens op maandagavond een kooractiviteit ingericht, “Fonkel(g)
oud en Splinternieuw”.

AANTAL KINDEREN ATELIERPARTICIPATIES

woensdagnamiddag 382 764

dinsdagavond 135 (kleuters) 135

maandagavond - Fonkel(g)oud en Splinternieuw 100 100

 

3.2. Cultuurbanket Beestig Bezig - dag van het deeltijds kunstonderwijs

De dag van het deeltijds kunstonderwijs ontpopte zich rond het thema Beestig Bezig. Beeldenstorm had in het najaar 2009 
diverse ateliers georganiseerd rond de figuur Ensor. Zijn maskers stonden hier uiteraard centraal. 

Beeldenstorm organiseerde verder op 30 januari 2010 een Bal du Rat Mort voor het jonge volkje. Ondanks de inspanning 
was de belangstelling laag. De activiteit, een initiatief verbonden aan het deeltijds kunstonderwijs, werd niet naar behoren 
gepromoot.

RECEPTIEVE PARTICIPATIES

35

4. Vrije tijd en volwassenenvorming

4.1. Vaste ateliers 

Naast een reeks creatieve ateliers bieden we onze participanten ook stof tot nadenken. De Muze in Bikini zorgt ervoor dat 
een interactie ontstaat tussen de verschillende activiteiten van Beeldenstorm, waardoor we kunnen stellen dat onze gehele 
werking aan visie heeft gewonnen.
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4.1.1. Op maat geknipt

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

Vanwege de duur van een naaiatelier telt elke sessie voor twee participaties per persoon.

PERIODE (2010) AANTAL INSCHRIJVINGEN ATELIERPARTICIPATIES

eerste semester (januari tot mei) 3 164

tweede semester (september tot december) 6 528

4.1.2. Ceramiekatelier

Malanka Lannoyé had dit atelier duidelijk in handen en wist haar groepje van een achttal trouwe aanhangers goed te inspir-
eren. Ook merkten we van de participanten een duidelijk engagement en een duidelijke bekommernis voor onze vereniging, 
die zich uitte in de bereidheid tot samenwerken aan gemeenschappelijke projecten en toonmomenten.

Vanwege de duur van een ceramiekatelier telt elke sessie voor twee participaties per persoon.

PERIODE (2010) AANTAL INSCHRIJVINGEN ATELIERPARTICIPATIES

eerste semester (januari tot mei) 9 672

tweede semester (september tot december) 9 388
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4.1.3. Teken- en schilderatelier

Nina Joerchjan bracht wekelijks een groepje van een viertal mensen bij mekaar. Nina is een zeer ervaren schilder met veel 
aandacht voor techniek. Langzaam hebben we de participanten kunnen losweken van hun eigen, vaak inspiratieloos werk. 
De themawerking heeft hier zeker toe bijgedragen. Verschillende kunstenaars en technieken werden bestudeerd en verge-
leken. Nina heeft dit atelier begeleid tot mei 2010. Daarna werd het niet meer opgestart, zowel wegens een te beperkte 
belangstelling als een te krappe budgetering.

Vanwege de duur van dit atelier telt elke sessie voor twee participaties per persoon. 

PERIODE (2010) AANTAL INSCHRIJVINGEN ATELIERPARTICIPATIES

eerste semester (januari tot mei) 4 72

4.1.4. Dansen à la carte

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

In de loop van het jaar kregen we echter te maken met een zware handicap: we kunnen op zondagnamiddag niet langer 
beschikken over de polyvalente zaal van de Curo-Hall. Plots werden we geconfronteerd met een communautair spelletje 
met trieste nevenefecten. De drogreden die werd aangewend om ons te beletten de polyvalente ruimte te gebruiken, is de 
rustdag van de huisbewaarster. Daarom zijn we genoodzaakt om deze danscurcus op kleinere schaal te organiseren, hetgeen 
de kosten-baten analyse niet ten goede komt.

Vanwege de duur van dit atelier telt elke sessie voor twee participaties per persoon.

PERIODE (2010) AANTAL INSCHRIJVINGEN ATELIERPARTICIPATIES

eerste semester (januari tot mei) 15 636

tweede semester (september tot december) 15 332
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4.2. Lezingen en performances - ‘24 karaat & +’, Geboeid door schoonheid, volup-
tas stultitiae!

Bij de ‘24 karaat & +’-lezingen is het de bedoeling om kwaliteitsvolle documentatie aan ons doelpubliek aan te bieden. 
Deskundigen en kunstenaars werden uitgenodigd om tijdens de ‘24 karaat & +’-momenten hun reflectie te geven op de 
voorgestelde onderwerpen. Performances, muziek- en theateruitvoeringen werden georganiseerd. Het podium stond open 
voor professionele artiesten zowel als amateurs met een interessant voorstel. Binnen dit project streefden we steeds naar 
een interactie met de toeschouwers.

Dit jaar kwamen volgende lezingen en performances aan bod:

29 januari 2010
Nieuwjaarsreceptie: tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd materiaal tentoongesteld betreffende de activiteiten van het voor-
bije jaar.

18 februari 2010
‘17.912 dagen geboeid door schoonheid’ met aansluitend een tentoonstelling over het kunsteducatieve werk van Beelden-
storm in de Gallery van de Vrije Universiteit Brussel.

De productie ‘17.912 dagen geboeid door schoonheid’ werd hier gebracht in kleine bezetting. In die formule wordt het 
verhaal, geschreven door Nik Honinckx, voorgedragen door acteur Eddy Vereycken, met pianobegeleiding van Liesbeth De 
Loore, die volgende stukken speelt:
Missiaen: Vingt regards (deel)
Bach: Prelude in re klein
Hanne Deneire: Jeu
Rachmaninov: Prelude op. 32 nr 10
Hanne Deneire: Oona.

We werkten ook een voorstelling uit met grote bezetting, waarin het verhaal gebracht wordt in het Nederlands, Frans, En-
gels en Duits, met uitsluitend muziek van Hanne Deneire uitgevoerd door diverse muzikanten. Voor meer details verwijzen 
we naar de activiteit van 4 december 2010.

maart 2010 
Duivelse Transitie, lezing door Christophe Busch

Voor de tweede keer op rij is Christhophe Busch te gast op Beeldenstorm. Zijn exposé over Duivelse Transities blijft jam-
mer genoeg brandend actueel. Het is werkelijk verbazend hoe Christhophe Busch, criminoloog en specialist op het gebied 
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van holocaust- en genocidestudies, zijn kennis weet te illustreren.
Hoe is de gewone mens in staat om de ergste misdaden te plegen?
Hoe krijgt men iemand zo gek om wandaden tegen de menselijkheid te plegen?
Via filmfragmenten, fotomateriaal, propagandamateriaal en antisemitische
literatuur krijgen we inzage in het “dadersgedrag”.

Deze wetenschapper geeft ons inzicht in “destructieve gehoorzaamheid”.
Hij illustreert via een aantal belangrijke experimenten uit de geschiedenis,
hoe een doorsnee mens door eenvoudige neutraliteitstechnieken en
algemeen kuddegedrag gemanipuleerd kan worden en aangezet tot
monsterlijk gedrag.
Christophe Busch is verbonden aan het Vredeshuis in Gent.             

9 maart 2010 
‘Geboeid door schoonheid’ - studentenverwerking.

8 mei 2010 
Wijkfeest - zie hoofdstuk 5.3.

 

4 december 2010 
Persvoorstelling van de CD met muziek van componiste Hanne Deneire
Lancering van de Kunstuitgave ‘17.912 dagen geboeid door schoonheid’

De CD omvat zeven composities van Hanne Deneire:
Voilà – muziek voor altviool solo (2010)
Douce – muziek voor klarinet, altviool en piano (2001)
Dama – muziek voor viool, altviool, cello en piano (2008)
Katsu – muziek voor sopraan, viool en cello (2001)
Wolf – muziek voor sopraan, viool, cello en piano (2004)
Lotus – muziek voor viool, cello en piano (2002/2006)
D.W.E. – muziek voor viool, klarinet en piano (2009)              

De uitvoerende musici zijn:
Nicolas Callot, piano
Benjamin Glorieux, cello
Eliot Lawson, viool
Peter Merckx, klarinet
Marc Tooten, altviool
Valérie Vervoort, sopraan.
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Over de uitvoering:
In de live uitvoering met grote bezetting worden de teksten voorgdragen door Patricia De Cocq (Frans), Michael Whitburn 
(Engels), Jean-Luc Sterckx (Nederlands) en André Quintyn (Duits). 
Voor het verhaal, geschreven door Nik Honinckx, werden vertalers-interpretators gezocht en gevonden: voor het Duits, 
Hermann Bluhme; voor het Frans, Patricia De Cocq; voor het Engels, Joris Duytschaever.

Over de kunstuitgave en de reizende tentoonstelling:
Er werd een gelimiteerde genummerde kunstuitgave uitgebracht samen met de VUB, met illustraties bij de teksten geleverd 
door Jenneke Christiaens, Paul Teughels, Bert De Keyser en Nik Honinckx, en met de nabeschouwing van Wim De Pauw 
over het werk van Kurt Nahar.
Alles in lay-out gebracht door Bart Vandeput. Uitvoering doos Eric Van Praet & Nina Joerchjan.

Een uitvergroting van deze kunstuitgave wordt tentoongesteld.
Dit alles in een project volgens Beeldenstorm en het Bauhausprincipe. Alles voor iedereen en iedereen voor alles.

De liefhebber wordt de mogelijkheid geboden om deze gelimiteerde, genummerde en gesigneerde kunstuitgave te ver-
krijgen voor 260€. Met deze schenking steunt men het sociaal-artistiek en kunsteducatief werk van Beeldenstorm. Deze 
schenking is fiscaal aftrekbaar.

  

8 december 2010 
Joy Wellboy - “Leven van muziek, georkestreerde waanzin?” 

Brussel, nazomer 2009. 
Joy Adegoke schrijft verwoed song na song. Ze ontmoet op een aparte manier Wim Janssens, producer en arrangeur. Twee 
unieke energieën die danig op elkaar inwerken. Ze werken dag en nacht de nummers kritisch uit en nemen alles minutieus 
op in de studio. Het elektro-akoestisch duo Joy Wellboy is geboren. Elementaire beats en baslijnen staan centraal in hun 
sound. Je hoort aparte harmonieën en licht onweerstaanbare melodieën. En dan is er de stem van Joy Adegoke. Ongewoon 
en gevarieerd. De ene keer broos en teder, de andere keer snijdend, bijtend en ratelend als een machinegeweer. Hun muziek 
en teksten dwingen je in een apart universum waarin je slingert van desolatie en verwoesting naar uitbundigheid en liefde. 
Een opwindend duo dat je steeds nieuwsgierig maakt. Ook live, getuige de paar woelige optredens in Brusselse cafés.
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Brussel, zomer 2010. 
De opnames van hun album “Lets make love before we die”, belanden bij boekingskantoor Busker (o.a. Absynthe Minded en 
Gabriel Rios) en muziekuitgever Cp Masters Belgium (o.a. Justice, Vampire Weekend en Stromae). Een team van believers 
rond Joy Wellboy neemt vorm aan. “Flush Me” is de eerste single. De videoclip, hoe kan het anders, is ongewoon en wordt 
alvast een hit op Vimeo. Commentaren gaan van “pure horror” tot “verbluffend”. Check it out!

11 december 2010 
zArtir

zArtir is een vrij jong muzikaal ensemble. Sinds 2007 ontvlucht zArtir ‘s zomers de Antwerpse metropool en resideren ze 
in de zomeracademie, een initiatief van De Veerman in samenwerking met dharts. zArtir pakt uit met variabele bezettingen. 
Zo speelden ze reeds als pianotrio en pianokwintet. Dit jaar werd geopteerd voor een kwartet bestaande uit piano, viool, 
cello en klarinet. Momenteel zijn ze als volgt samengesteld: Anneleen Nauwelaerts (klarinet), Astrid Bossuyt (viool), Katelijn 
Van Kerckhoven (cello) en Lester Van Loock (piano). Naast het instuderen van romantische werken van Beethoven, Schu-
mann, ... kregen ze op de zomeracademie ook telkens de kans om in één week allerlei kunstdisciplines te proeven en te 
improviseren op animatiefilmpjes, dans, ... Dit resulteerde vorig jaar ook in “Ruth”, een performance o.l.v. danschoreografe 
Marjolein Elsinck.

Zaterdag 11 december 2010 brachten zij een aperitiefconcert op Beeldenstorm, met als programma Quartett, Op. 1 van 
Walter Rabl en Trio Nr. 3 voor viool, cello en piano, Op. 110 van Robert Schumann.

zArtir 
              Zaterdag 11 december 
2010 11 uur – ßeeldenstorm, Bergenseteenweg 145, 1070 Anderlecht.
De Veerman, onze kunsteducatieve strijdmakker uit Antwerpen stuurt ons ‘zArtir’, zArtir is een vrij jong 
muzikaal ensemble, sinds 2007 ontvlucht zArtir des zomers de Antwerpse metropool en resideren ze in de 
zomeracademie, een initiatief van De Veerman in samenwerking met dharts. zArtir pakt uit met variabele 
bezettingen, momenteel samengesteld met: Anneleen Nauwelaerts (klarinet), Astrid Bossuyt (viool), Katelijn 
Van Kerckhoven (cello) en Lester Van Loock (piano).

Zo speelden ze reeds met pianotrio, pianokwintet.
Dit jaar werd geopteerd voor een kwartet bestaande uit piano, viool, cello en klarinet. 
Naast het instuderen van romantische werken van Beethoven, Schumann,... kregen ze 
op de zomeracademie ook telkens de kans om in één week allerlei kunstdisciplines te 
proeven en te improviseren op animatiefilmpjes, dans,... Dit resulteerde vorig jaar ook 
in “Ruth”, een performance o.l.v. danschoreografe Marjolein Elsinck. 

Zaterdag 11 december 2010 om 11.00 uur brengen zij een aperitiefconcert op Beeldenstorm op het 
programma:

Quartett, Op. 1      Walter Rabl
 I. Allegro moderato
 II. Adagio Molto

Trio Nr. 3 voor viool, cello en piano, Op. 110  Robert Schumann 
 
 I. Bewegt, doch nicht zu rasch
 II. Ziemlich langsam
 III. Rasch
 IV. Kräftig, mit Humor

Toegang Gratis

beeldenstorm

Beeldenstorm
 en haar partner De Veerman nodigen u uit op hun

G a s t c o n c e r t
      

            

eet meer friet! www.beeldenstorm.be
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4.3. Jeux de Mains, Jeux de vilains

Op initiatief van Bert De Keyser, lid van de Algemene Vergadering van Beeldenstorm, verzorgden de participanten van onze 
kunsteducatieve werking Beletterd & Betekend een openluchtparcours met als thema “jeux de mains, jeux de vilains”. Een 
reeks handschoenen werd op een smaakvolle manier getransformeerd tot bizarre wezens. Dit 150-tal bewerkingen van 
kleurige handschoenen bezorgde aan de Bergensesteenweg een feestelijk en fantasievol uiterlijk.

4.4. Pacheco Art Forum

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

4.5. Europese projecten -EVS (European Voluntary Service)

Via een project in 2009 werd Beeldenstorm voor drie jaar ingeschreven en erkend als zendorganisatie voor vrijwilligers in 
het kader van “Youth in Action”, waarbij jongeren op zoek gaan naar een ontvangstorganisatie in het buitenland, om daar 
als vrijwilliger of stagiair een aantal maanden te werken. Alhoewel we diverse aanvragen kregen om ook als ontvangst-
organisatie op te treden, konden we daar wegens de huidige beperkingen van onze middelen nog geen gevolg aan geven. We 
hopen in de toekomst actiever in dergelijke projecten te kunnen stappen, zowel als zend- als ontvangstorganisatie.
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5. Feesten, opendeurdagen en tentoonstellingen

5.1. Nieuwjaarsreceptie

29 januari 2010 -Nieuwjaarsreceptie op Beeldenstorm.
Deze feestelijke traditie groeit jaar na jaar. Tijdens de receptie wordt een creatief jaaroverzicht gebracht, uitgebreid ge-
documenteerd met film, voordracht en muziek. Aansluitend volgt er een dansfeest. Dit jaarlijks evenement is een interge-
nerationeel treffen van mensen uit alle sociale klassen. Elk jaar is dit feest een morele opsteker zowel als een blijk van 
erkenning voor Beeldenstorm. 

 

5.2. Beestig Bezig - Bal du Rat Mort

Zoals reeds eerder aangegeven in dit jaarverslag werd op verzoek van het Cultuurbanket (Anderlechtse culturele 
partners) een passende activiteit ingericht die aansloot op de vraag van de heer Luc Bartholomeus, directeur van het 
deeltijds kunstonderwijs “muziek”en woord” Anderlecht. Alle Anderlechtse cultuurpartners zouden zich inspireren aan 
“Carnaval der Dieren”, de muziek van Camille Saint-Saens.

Beeldenstorm werkte met de kinderen uit onze verschillende doelgroepen geruime tijd aan een reeks maskers, waar-
bij we het werk van James Ensor op de voorgrond plaatsten. De activiteit werd beëindigd met een slothappening, een 
kinderfeest “Bal du Rat Mort”. Het muzikale gedeelte van deze happening werd gerealiseerd in samenwerking met Wim 
Carels, een toekomstig medewerker van Beeldenstorm.
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5.3. Wijkfeest - l00l Kuregem + Kuromarkt 

8 mei 2010 - Het wijkfeest 1001 Kuregem met aansluitende Kuromarkt evolueert langzaam tot een verwendag voor groot 
en klein. Naast verzorgde attractietentjes, gefabriceerd in eigen huis, worden er allerhande producten aangeboden met een 
alternatief kantje, gaande van gezonde voeding naar voetmassage over kankerpreventie tot oerdegelijke ouderwetse snoep. 
Ook het thema “Geboeid door schoonheid” was prominent aanwezig: de agogiekers brachten door middel van een ten-
toonstelling hun visie over schoonheid. Een opvallende en sterk gesmaakte act tijdens dit wijkfeest was de dansgroep van 
onze collega videomonteur Greg Delannay, met zijn dansvoorstelling Bont en Pluim. Verder kon men nog genieten van ver-
schillende muziekuitvoeringen van kleinere ensembles en een overzichtstentoonstelling van het voorbije seizoen en kon de 
jeugd participeren in sport en spel (circuskunsten).
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5.4. Wijk van de smaak

Op vraag van gemeenschapscentrum De Rinck bedachten we mee het concept “wijk van de smaak”. Op voorspraak van 
Beeldenstorm werd er een samenwerking opgezet tussen Dirk De Prins (culinair journalist), de Slachthuizen ABATAN en 
Elishout (school voor voeding).

Naast de verzorging van een reeks opnames die geleid hebben tot een documentaire van dit culinaire opzet, heeft Beelden-
storm ook ingestaan voor de concrete realisatie van dit project, nl. de verzorging van de publiciteit rond dit evenement en 
het vervaardigen van een kookboek met aanvullende fiches voor de tweede wedstrijd.

Een intense samenwerking met de agogiekstudenten is hier moeilijk omdat de bedrijvigheid rond deze wedstrijd vooral 
plaatsvindt in het najaar, tijdens de opstart van het academiejaar, en dus te vroeg valt om in de oefeningen geïntegreerd te 
worden.
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6. Producties en coproducties

6.1. De Muze in Bikini             

De Muze in Bikini kon dit jaar niet langer op subsidies rekenen: Cultuur Vlaanderen vond dat dit project na twee jaar sub-
sidiëring diende over te vloeien naar een meer structurelere vorm. Desalniettemin werd de kunstuitgave “17.912 dagen 
geboeid door schoonheid” een feit. 

Daarnaast werden er afspraken gemaakt ter promotie van onze coproducties van 2009. Dit zijn:
- de muziektheaterproductie Ende Nic(h)t
- gekoppeld aan dit muziektheater werd er een tweede productie uitgewerkt:  de kortfilm “Georkestreerde Waanzin - hulde 
aan Robert Schumann”. Deze kortfilm werd gerealiseerd door de vaste equipe van Beeldenstorm
- een kindervoorstelling met een plastisch luik “Touwtje spring en katje stop met Béla Bartök”.

6.2. “17.912 dagen geboeid door schoonheid”

Dit is een veelomvattend project, met volgende onderdelen:
- Een kunstuitgave met teksten van Nik Honinckx, met naast het Nederlands ook vertalingen in het Frans, het Engels en het 
Duits. Iedere taal heeft zijn eigen illustrator. De participerende kunstenaars zijn Jenneke Christiaens, Bert De Keyser, Nik 
Honinckx, Kurt Nahar en Paul Teugels;

    
- Een CD-opname met werk van componiste Hanne Deneire;
- Een tentoonstelling met de voorstelling van de uitgave en haar teksten;
- Een uitvoering met live muziek van Hanne Deneire en voordracht van de teksten van Nik Honinckx, in kleine bezetting  
door de Vlaamse acteur Eddy Vereycken en de pianiste Liesbeth De Loore, en in grote bezetting door diverse muzikanten 
en een voordrachtkunstenaar per taal. Voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar hoofdstuk 4.2.

Tijdens de zomer 2010 kreeg deze voorstelling zijn definitieve vorm. In de zomermaanden werd de CD-opname verwezen-
lijkt, in het najaar werd de uitgave gedrukt en in december volgde een reeks voorstellingen. Naast de reeds vernoemde 
kunstuitgave in beperkte uitgave is er ook een mini-uitgave bestemd voor ruimere distrubutie.
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7. Promotie van onze activiteiten

7.1. Promotie van elke activiteit

Beeldenstorm schenkt heelwat aandacht aan haar publiciteit en besteedt zeer veel zorg aan de publicaties waarmee we naar 
buiten treden. Dit is de verdienste van onze graficus en webmaster Bart Vandeput. Er is vooreerst het tijdschrift “Kruisbe-
stuiving” met een driemaandelijkse nieuwsbrief. Door problemen met de subsidies is het op dit ogenblik onmogelijk om ons 
aan de 4 uitgaven per kalenderjaar te houden.We hopen dit in de nabije toekomst een stuk strikter uit te voeren.

Voor de belangrijkste activiteiten wordt er nog een uitnodiging via “de klassieke post” verstuurd, maar bezuinigings-
maatregelen dwingen ons om deze verzendingen te beperken. Ons mailverkeer daarentegen loopt een stuk vlotter en is 
een minder zware belasting op onze uitgaven. We merkten ook dat de consultaties van onze website aanzienlijk zijn toe-
genomen. 

7.2. Doorlopende promotie

Via ons uitgebreid 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 uitgenodigd op toonmomenten en ten-
toonstellingen en op evaluatiemomenten met de leerkrachten. 

We willen eveneens het belang van onze website aanstippen als onderdeel van doorlopende promotie. Onze vernieuwde web-
site, www.beeldenstorm.be, wordt constant aangevuld met nieuw beeldmateriaal, zowel als neerslag van activiteiten als van 
kleine artistieke producties. De website wordt ook aangekleed volgens het huidige thema. Op de site is o.a. onze activiteitenka-
lender terug te vinden. Er worden fi lmpjes getoond die de activiteiten rond het afgesloten thema samenvatten. 
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8. Samenwerkingsverbanden

Vlaamse en Brusselse officiële instanties:

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

Hulpgevangenis Leuven Centraal
Justitiehuis Elsene

Gemeente Anderlecht:

Jeugddienst
Cultuurdienst
Bibliotheek
Zinnema
Muziekacademie
Academie voor Beeldende Kunst
Erasmushuis
Diverse scholen

Onderwijsinstellingen uit alle netten

Brusselse kleuter- en basisscholen:
Scheut Anderlecht
Kameleon Anderlecht
‘t Regenboogje Elsene
Toverfluit Molenbeek

Sint-Niklaas Instituut Anderlecht
Voorzienigheid Anderlecht

Brusselse secundaire scholen:
Vrije Scholen: Sint Guido Instituut Anderlecht
Deeltijds Onderwijs: Don Bosco Sint-Pieters Leeuw
Gemeenschapsonderwijs: BUSO Zaveldal Brussel
Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel

Scholen buiten Brussel:
Via Tienen Gemeenschapsonderwijs
Luchtballon, Kleuterschool Tienen

Hoger Onderwijs:
Vrije Universiteit Brussel
Associatie Erasmushogescholen
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Verenigingen

Unie Vrijzinnige Verenigingen
UVV Brussel Stalingradlaan
UVV Jette
Vermeylenfonds

KIK (KET IN KUREGEM)
JES Jeugd en Stad
Aximax

ATRIUM
Jeugd & Muziek
Festival des Enfants

Inburgering Brussel

Seniorenraad
Okra

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

9. Participaties

9.1. Profiel participanten

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

9.2. Aantal participaties

De cijfers voor de participanten aan onze activiteiten gaan over het hele jaar 2010. We kunnen stellen dat alle personen 
die Beeldenstorm bezochten sinds het project ‘Muze in Bikini’ van start ging invloed ervan ondervonden, vanwege de ver-
regaande integratie van de principes van ‘Muze in Bikini’ in alle aspecten van de werking van Beeldenstorm en de duidelijke 
aanwezigheid van het thema in alle activiteiten. 

De participaties worden opgedeeld in drie categorieën:
- de actieve participant is een daadwerkelijk actief medewerker aan een atelierwerking die leidt tot een toonmoment, ten-
toonstelling, kortfilm, muziekuitvoering, theatervoorstelling of tentoonstelling;
- de receptieve participant ondergaat het gebeuren op Beeldenstorm als toeschouwer, observator;
- de virtuele bezoeker is diegene die onze filmpjes bekijkt via het wereldwijde net of onze website consulteert.
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9.2.1 Actieve participaties 

Naschoolse activiteiten:
- Ket in Kuregem (KIK) - Creaboem op woensdag        764
- Ket in Kuregem (KIK) - Creaboem op dinsdag        135
- Ket in Kuregem (KIK) - Fonkel(g)oud en Splinternieuw op maandag     100
- Occasionele activiteiten en workshops 20 participatiemomenten, 9 deelnemers    180
- Atelier “Mijneer Chapeau & Madame Hoed” (Anderlecht jaarmarkt, 63 deelnemers, 8u)   189
- Atelier “Mijnheertje Grijs” (kinderateliers)        167

Totaal aantal atelierparticipaties naschoolse activiteiten:     1535

Vrijetijdsaanbod volwassenen
- Naaiateliers ”Op maat geknipt” o. l. v. Seidou Bah en Abu Sall      692
- Dansateliers “Dansen à la carte” o.l.v. Henriëtte Roth        968
- Ceramiekatelier o.b.v. Malanka Lannoyé         1060
- Schildersatelier Nina Joerchjan (Beeldenstorm)        72
- Schildersatelier Nina Joerchjan (Pacheco)        726
- Kuromarkt III ( +/-10 personeel, 30 studenten, 17 dansers, 20 marktkramers, 20 bezoekers)  350

Totaal aantal atelierparticipaties volwassenenvorming:     3868

Kunsteducatieve activiteiten:

Basisonderwijs
Tijdelijke kunstinitiatie basisscholen - deelnemende scholen:
Regenboogje (tot maart)
Scheut 
Kameleon (van januari tot december)
Totaal aantal atelierparticipaties basisonderwijs      3084

Universitair onderwijs
Opvolging projecten Beeldenstorm
20 x 80 VUB-studenten Agogiek - totaal aantal participaties      1600
4 kortfilms “Et si j’osais ...”
25 ateliers x 16 VUB-studenten Romaanse talen - totaal aantal participaties    400
Totaal aantal atelierparticipaties universitair onderwijs     2000

Totaal aantal atelierparticipaties onderwijs       5084

Algemeen totaal actieve atelierparticipaties      10487
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9.2.2 Receptieve participaties

Lezingen en performances ‘24 karaat & +’
  - ‘Geboeid door Schoonheid’ studentenverwerking     90
  - Duivelse transities (Christophe Busch)       70
  - ‘Geboeid door Schoonheid’ live uitvoering Nederlands     150
  - ‘Geboeid door Schoonheid’ live uitvoering Frans      80
  - Joy Wellboy          75
  - zArtir           50
Totaal             515

Feesten, opendeurdagen en toonmomenten/tentoonstellingen
  - Nieuwjaarsreceptie         300
  - Bal du Rat Mort         19
  - Wijkfeest 1001 Kuregem        350
  - Toonmoment VUB Romaanse talen       90
  - Toonmoment vakantiekampen        75
  - Toonmoment “Geboeid door schoonheid” VUB      250
  - Toonmoment Buurtbetrokkenheid (Jeux de Mains)     4000
  - Jaarmarkt Anderlecht         350
  - Wijk van de smaak (door De Rinck op Beeldenstorm)     150
  - Rondleidingen studenten, sociale werkers, bezoekers     300
Totaal             5884

9.2.3 Virtuele bezoekers 

Voor een schatting van het aantal virtuele bezoekers hebben we ons gebaseerd op de kijkcijfers van onze films, teksten, 
toonmomenten, enz. ... op elk van de volgende websites:
  - www.beeldenstorm.be         7359
  - www.youtube.com/beeldenstorm1070       6479
  - www.dailymotion.com/Beeldenstorm1070      7586
Totaal virtuele bezoekers          21424

Algemeen totaal receptieve participaties      27823
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Wij baseren ons dit jaar op cijfers die we gekregen hebben van twee scholen. Deze cijfers kunnen als representatief be-
schouwd worden voor de origine van de leerlingenpopulatie van de basisscholen waarmee we tot nu toe gewerkt hebben.
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10. Projecten sociale economie

Voor het onderhoud van de gebouwen werd er beroep gedaan op een personeelslid met een Art. 60 statuut. 

In het kader van alternatieve straffen heeft Beeldenstorm een overeenkomst met het Justitiehuis van Elsene. In de loop van 
2010 werden er een zestal alternatief-gestraften tewerkgesteld, voor een totaal van 450 uur. Hun opdrachten kaderden 
meestal in het lasatelier. 

10.1. Op maat geknipt

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

10.2. Lasatelier

Dit atelier levert vooral ons eigen meubilair en tentoonstellingsmateriaal. Zo werd er een tentstructuur van honderd vijftig 
vierkante meter uitgebouwd en een aantal rekken en tafels gebouwd. Daarnaast worden er ook opdrachten uitgewerkt voor 
de cultuurdienst van de gemeente Anderlecht. Ook hier raakt het orderboekje goed gevuld. In dit atelier werd een deeltijdse 
leerjongen aangenomen naast een personeelslid in Art. 60 statuut, om de professionele werkkracht te assisteren en voor het 
aanleren van specifieke vaardigheden. 
De inkomsten van dit atelier kan men terugvinden in de rubriek inrichten tentoonstellingen. 

10.3. Catering

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

10.4. Decor- en standenbouw

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

10.5. Audiovisueel

VZW Trekhond

In 2009 werd Beeldenstorm voor de uitdaging geplaatst om op zeer korte tijd (een 3-tal maanden) een hele rits afleverin-
gen te realiseren voor het TV-programma Linking Generations (TV Brussel). De opdracht werd met succes volbracht maar 
ondanks voorafgaande interesse kwam er geen vervolg. Omdat we belangstelling voelden uit diverse seniorenverenigingen 
begonnen we te denken om op eigen houtje verder te gaan. Op die manier ontstond en groeide de behoefte tot het uit-
werken van een TV-format - Beeldenstorm-TV.
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Het eerste onderdeel dat concreet vorm kreeg was een mini-sitcom. Voor een poëtische evocatie over het tot stand komen 
van deze sitcom verwijzen we naar hoofdstuk 1.4.2.

Naast de mini-sitcom zullen we in de loop van dit en volgende seizoenen tal van andere onderdelen uitwerken, waarbij we 
zullen bewaken dat zowel jong en oud elkaar vinden in een portret, in humor, in muziek en dans.

         

Intergenerationeel - kunst - educatief
Beeldenstorm meent te beschikken over de nodige knowhow om een soort televisie uit te bouwen waar scholen, vereni-
gingen en generaties elkaar opnieuw ontmoeten, een etalage van het artistiek-educatieve veld met een sterke buurtcompo-
nent gekoppeld aan een bredeschool-televisie.

10.6. Non-profit drukkerij

De non-profit drukkerij verwerkt heelwat opdrachten en is reeds voldoende gekend in de sector. Naast de professionele 
werkkracht wordt er aan een Art. 60-er de kans geboden om een arbeidsattitude eigen aan deze bedrijvigheid aan te kweken. 
Binnen dit kader konden we ook een deeltijdse leerjongen aantrekken. 
Bij de eigen inkomsten die we genereren met dit atelier moeten we ook de uitgave (druk) van onze publicaties tellen, drukwerk 
dat we anders hadden moeten uitbesteden.  

10.7. Ceramiekatelier

Kleine opdrachten zoals het ontwerpen van prijzen voor sociale organisaties.

10.8. Workshops voor derden 

Binnen deze bedrijvigheden is de aanlevering van personeel voor diverse workshops een belangrijke bron van inkomsten. 
Onze klanten zijn o.a. Pact-ateliers, AxiMax, Jeugd en Muziek. 
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11. Personeelsoverzicht 

11.1. Personeelsoverzicht januari - augustus 2010

Nik Honinckx   Artistiek en zakelijk directeur  Coördinatie 
Sem Bucman   Regisseur/Scenarist   Begeleiding videoatelier 
Pol Pauwels   Cineast/Theater    Begeleiding videoatelier 
Gregory Delannay  Cineast/Dans    Begeleiding videoatelier 
Bart Vandeput   Graficus    Begeleiding non-profit drukkerij 
Mohamed El Yattouti  Decor&standenbouw   Lasateliers 
Malanka Lannoyé  Ceramiekatelier    Begeleiding Volwassenenateliers 
Irina Joerchjan   **Schildersatelier   IBegeleiding Schildersatelier
Henriëtte Roth   Dansatelier    Ball-room & Latin Dansatelier 
Mieke De Bisschop  ***Polyvalent artistiek medewerker Begeleiding Jeugdateliers
Jeremy Olivier   Opvoeder in opleidingstraject  Begeleiding Jeugdateliers
Karolien Vanderstappen  tBeeldende kunsten   Begeleiding kunsteducatie Jeugd 
Eric Van Praet   Schrijnwerker/decorbouw  ITechnische ondersteuning 
Seidou Bah   **Alle werken snit en naad   ITechnische ondersteuning 
Abu Sall    Alle werken snit en naad   ITechnische ondersteuning 
Benat Rustemov   Onderhoud    lOnderhoud
Jonathan Medina   Polyvalent     lTechnische ondersteuning 
Chaturarutkueakun Wuttipong **Lasser    Deeltijds leren lasatelier
Sartiaux Robert   Medewerker Pacheco   Begeleiding artistieke ateliers

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

11.2. personeelsoverzicht september - december 2010

Nik Honinckx   Artistiek en zakelijk directeur  Coördinatie 
Van Grembergen Jasoro  Productieassistente/Secretariaat  Opvolging Art.60 & administratie 
Sem Bucman   Regisseur/Scenarist   Begeleiding videoatelier 
Gregory Delannay  Cineast/Dans    Begeleiding videoatelier 
Bart Vandeput   Graficus    Begeleiding non-profit drukkerij 
Mohamed El Yattouti  Decor&standenbouw   Lasateliers 
Malanka Lannoyé  Ceramiekatelier    Begeleiding Volwassenenateliers 
Irina Joerchjan   tSchildersatelier    lBegeleiding Schildersatelier
Henriëtte Roth   Dansatelier    Ball-room & Latin Dansatelier 
Jeremy Olivier   Opvoeder in opleidingstraject  Begeleiding Jeugdateliers
Anne-Lore Baeckeland  Dans     Begeleiding Jeugdateliers
Verberckmoes Ruth  Muziek     Begeleiding intergenerationele ateliers
Seidou Bah   Alle werken snit en naad   lTechnische ondersteuning 
Abu Sall    Alle werken snit en naad   lTechnische ondersteuning 
Benat Rustemov   ***Onderhoud    lOnderhoud
Chaturarutkueakun Wuttipong **Lasser    Deeltijds leren lasatelier
Mustapha Salhi   ***Klusjesman en lasser   lTechnische ondersteuning 
Eric Van Praet   Schrijnwerker/decorbouw  lTechnische ondersteuning 
Ratanak Heng   ***Lasser    Deeltijds leren lasatelier 
Sartiaux Robert   Medewerker Pacheco   Begeleiding artistieke ateliers

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

Beeldenstorm zal steeds een tewerkstellingsplaats zijn met een relatief groot verloop. 
Dit is om allerlei redenen: 
- We kunnen moeilijk vooruitzicht geven op een langdurige tewerkstelling met doorgroeimogelijkheden gezien de sub-
sidiëringsmethode van de overheid.
- We onderscheiden drie tewerkstelligsniveaus:

- De artistieke sector, waarbij het volstrekt normaal is dat artiesten constant op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen 
(de aard van het beestje).
- De technische sector binnen Beeldenstorm is een stuk standvastiger en mogelijk bieden regionale middelen uit  
de sociale economie ons wat meer zekerheden. (lees uitbreiding).
- De medewerkers met een Artikel 60-statuut. Dit zijn overgangstatuters van beperkte duur, dus na een tijdje ver-
laten zij Beeldenstorm als gevolg van het statuut zelf. De bedoeling van dit statuut is om deze mensen, gezonden 
door de plaatselijke OCMW’s, de nodige werkattitudes te laten verwerven zodat zij kunnen overstappen naar een 
regulier arbeidscircuit.

Er vielen ook enkele ontslagen, nl. Karolien Vanderstappen wegens het eenzijdig opschorten van de overeenkomst deeltijdse 
kunstinitiatie door het RHoK, en Pol Pauwels wegens ernstige tekorten op professioneel en ethisch vlak. 
Benat Rustemov kwam aan het einde van zijn Art.60 overeenkomst.

12. Verbouwingswerken

Alle formaliteiten werden volbracht betreffende de toekenning van de stedebouwkundige vergunning. De milieuvergunning 
is in aanvraag en behelst een zware procedure (bezoek brandweer, bestemming van de lokalen, enz. ...).
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14. Overweging

14.1. Destigmatisering van een kansarme wijk - “citoyenneté/burgerschap” - integratie via kunst

Geachte toehoorder, 
De aanzet van deze lezing schrijf ik tijdens de laatste dagen van 2010, op het ogenblik dat de witte sneeuw transparant en 
grijs is geworden en langzaam afdruipt in de ingewanden van de wijk. Onze wijk, de armste buurt van België, waar onze 
sociaal-artistieke vereniging Beeldenstorm zoekt naar schoonheid - en deze lichtende schoonheid ook weet te vinden. Deze 
schoonheid, ook wel eens multiculturaliteit genoemd, wordt te vaak omsluierd door grijze nieuwsberichten die vaak “te 
kapitaal en te bold” “au serieux” worden genomen en een scheefgetrokken beeld geven van de werkelijkheid. Ja, er is veel 
kommer en kwel, maar er is vooral de virtuositeit van de lach die alles relativerend is en ons, de Beeldenstormers, ertoe 
aanzet om op te bouwen wat de mens ooit heeft vernield.

Bij wijze van kennismaking volgend cursiefje als amuse-gueule: een rondleiding op de markt van “den abattoir”(centrum 
Kuregem), een ideale kennismaking met de buurt, te bezoeken iedere vrijdag, zaterdag en zondag.

zigaret zigaret
een spoor van glas
in trance loop ik verder op een schittering van glas
uneuro uneuro

neurotisch tast ik naar mijn zakken  
valsgekweekte onveiligheid
ingezaaid wantrouwen
bang om even los te laten
vooroordeel en ergernis
schuifelend op gladde medeklinkers
ieder gangpad
op en af

look en munt tot perslucht uitgebracht
waseming van prei en selder
opgetoetst met goudsaffraan
schouder aan schouder voet voor voet
de bedelaar in zijn hemd
de dame in een vellen frak

kinderwagen boodschappentas
plastiek zakken vogelen door de blauwe lucht
duiven zitten spottend voor zich uit te kijken
op een woeste stierenrug
zoete geur van olie
in essences van rozemarijn
koriander ‘t liefje van een ander
met het zwarte raffiahaar 
zou ze nog een zuster hebben
maakt mijn wit vel hier een kansontsnapte tomaten
wortels poterig op de plank getast
koop uw kolen in de zomer
loop de schoenen van uw zolen
dronken van de kleurenweelde
snuffel ik verder in de pas
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druppels op het zadeldak
meters stof
taterende mensen van hak naar tak
ongegeneerd het ondergoed
onfatsoenlijke overvloed

brede maten, smalle maten
alles wordt hier vrijgegeven
nieuwigheden, einde reeks
overstock
schroevendraaier, onderrok
gouden kettingen, epauletten, huidkleurige korsetten
valse tetten en plastieken mitrailletten
citroen in pekel ingemaakt
haring vet tot op de graat

striemend voelt de boodschappentas
vingers haken ijzig wit
zoet de geur van echte boerenfriet
bintje passeert het kunstgebit
gouden tand, naar mijnen tand

Kuregem, luilekkerland           

Voila, met dit sfeerbeeld, een observatie van de “bange blanke man”, gaan we verder met onze zoektocht naar schoonheid, 
een alomvattend begrip dat ook “kunst” in zich houdt. Want inderdaad, waar moeten wij in deze schijnbaar grijze armoede 
schoonheid, laat staan kunst, gaan zoeken?

Als uitgangspunt voor dit artikel, integratie via kunst, dat men dient te kaderen in het thema burgerschap, heb ik de dromen 
en de werking van Beeldenstorm gekozen (www.beeldenstorm.be), een sociaal-artistiek project dat in 1999 het levenslicht 
zag en genesteld is in de transitzone Kuregem. Naast de armste wijk ook de wijk met de jongste bevolking van België. Fier 
dat ik deze organisatie mag sturen, dien ik je graag tot gids in dit labyrint. 

Waardig armer worden, men kan er niet naast kijken: de armoede laat zich weerspiegelen in de neerslag van de druilerig-
heid van iedere dag, het monotoon grijs kasseisel van de straat, het parkoers dat leidt naar verveling en doelloosheid wordt 
afgepaald door hoopjes sluikstort.
Ieder huisje draagt zijn kruisje, iedere straat verdraagt zijn “tempels”. Gefaalde kantoortjes en garagecomplexen, omge-
bouwd tot Pinksterkerk of Moskee, kleverige stroop voor de hopelozen? Het parochiehuis fungeert als “pluralistisch dien-
stencentrum”. Het “vrij onderzoek” is hier prominent afwezig, op één uitzondering na: de Beeldenstormers. 

Wie zijn zij? Wat zijn zij? Wat beweegt hen? En waar naartoe?
Wij zijn waarnemers die dwars ten opzichte van ieder Vlerick-model handelen vanuit de buik, wij zijn het elitaire en het 
snobistisch circuit ontvlucht en fantasie is ons handelsmerk. Fantasie of verbeelding als vluchtweg uit de vicieuze cirkel van 
de kansarmoede. Wij ervaren dat creatief denken een oplossend vermogen heeft. We weten artiesten aan te trekken die 
erin slagen zich binnen onze werkomgeving te ontpoppen via tal van muzische vaardigheden.

Beeldenstorm tracht artistieke beleving in te bedden in vier segmenten van het buurtgebeuren: de school, de vrijetijds-
besteding, de sociale economie en de artistieke producties. In volgende uiteenzetting neem ik je mee in ons jongste voorstel 
naar buurtverbetering, een idee dat ontstond na een grondige evaluatie van 11 jaar Beeldenstorm en waarbij ik denk te 
kunnen bewijzen dat burgerschap, integratie via kunst, een zinvolle bijdrage is voor het algemeen welzijn van de mensen. 
Momenteel ligt dit model ter studie bij verschillende subsidiërende overheden. We hopen dat het nieuwe jaar ons gunstig 
gezind is.
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14.2. Proloog - project tijdelijke kunstinitiatie

14.2.1. Beletterd & Betekend - wat voorafging

Beletterd & Betekend is een concept voor kunsteducatie dat aangeboden wordt aan de leerlingen van het basisonderwijs. 
Wekelijks komen een 4-tal scholen op bezoek op Beeldenstorm en worden ze via een aantal thema’s aangezet tot een muz-
ische beleving. Om deze opdracht waar te maken, dient Beeldenstorm extra middelen aan te trekken. De middelen die ons 
ter beschikking worden gesteld via het Grootstedenfonds zijn a priori niet bestemd om aan “artistieke” invulling te doen 
tijdens de lestijden. Bijgevolg was Beeldenstorm verplicht om een omslachtige constructie uit te werken in samenwerking 
met een partner uit het deeltijds kunstonderwijs. De samenwerking die Beeldenstorm een vijftal jaren geleden aanging met 
het RHoK, onder de toenmalige directie van Georges Van Aerschot, verliep aanvankelijk naar wens, maar er werden wel een 
aantal problemen vastgesteld, zoals het vervangen van een leerkracht bij ziekte, en het verschil in de honorering van de ter 
beschikking gestelde en de artiest, die op de loonrol van Beeldenstorm staat.

Het schooljaar 2010-2011 is de vijfde jaargang van deze constructie. Vlaanderen stelt op die manier 16 lestijden ter beschik-
king evenals 6000€ voor de omkaderingsopdracht en de materiaalkosten. Gedurende de vijfjarige samenwerking werden er 
geen inhoudelijke problemen vastgesteld. Dit kan men aflezen uit de swot-analyse in hoofdstuk 2.2.4.

Met directeur Georges Van Aerschot werd er een modus vivendi uitgewerkt om op een faire manier om te gaan met de 
problemen i.v.m. de personeelsbezetting voor het project, nl.:
- we organiseerden lestijden van midden oktober tot midden mei,
- de gedetacheerde leerkracht werkte steeds samen met een artiest van Beeldenstorm,
- logistiek en inhoudelijk werd het project ondersteund door de middelen en het team van Beeldenstorm,
- in ruil daarvoor werd aan de gedetacheerde leerkracht gevraagd om zijn/haar voorbereidingen te maken op Beeldenstorm, 
om gezamenlijk overleg toe te laten.

Na de opruststelling van de heer Van Aerschot werd de fakkel doorgegeven aan drie opeenvolgende directies, Ivo Bryon, 
Willy Van Buggenhoudt en Ann Hondekyn. Deze opvolgers van de heer Van Aerschot stonden en staan zeer argwanend 
tegenover deze constructie. De verworven rechten en alles wat daaraan verbonden was, zorgden ervoor dat het water 
te diep werd, terwijl er toch steeds in nauw overleg met de betrokken gedetacheerde leerkrachten afspraken werden ge-
maakt en gehandeld binnen het kader van dit compromis. Vier directies op vier jaar tijd lijkt niet echt bevorderlijk voor een 
gestroomlijnde continuïteit.
Het project werd ook jaarlijks voorgelegd aan de inspecteurs van het Basisonderwijs en het Deeltijds Kunstonderwijs.

De basisscholen die in dit project betrokken zijn:
- gemeentelijke basisscholen van Anderlecht: De Kameleon, Scheut en School 13;
- scholen van het Gemeenschapsonderwijs: ‘t Regenboogje uit Etterbeek en De Toverfluit uit Molenbeek; zij onderbraken 
onder morele dwang de samenwerking in maart 2010.
Vanuit het Vrije Net zat De Voorzienigheid in de oorspronkelijke constructie, maar deze school heeft echter na de eerste 
jaargang het project eenzijdig stopgezet.

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

De subsidieaanvraag werd conform de reglementering, regelgeving onderwijsprojectsubsidies, aangevraagd maar de 
afwikkeling van dit dossier stuitte op een hindernis vanwege de snelheid waarmee de dossiers behandeld dienden te worden 
vòòr de verkiezingen. Het engagement van Beel denstorm in de Brede-Schoolwerking van Kuregem “Spelen in Verbondenheid” 
ingediend en beheerd door De Voorzienigheid diende te worden onderzocht. De ambtenaren werden “gepakt door de tijd”en 
de beslissing om Beeldenstorm al dan niet te subsidiëren werd door de VGC verdaagd naar januari 2010. Gelukkig was de 
beslissing positief, maar dit uitstel leidde wel tot een opstart “achter tralies in b mineur“ van het educatief programma in 
het schooljaar 2009-2010.
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14.2.2. Kroniek van een aangekondigde dood

Er werd geen vergelijk gevonden tussen Beeldenstorm en het deeltijds kunstonderwijs, integendeel ons project werd door 
de directies van het RHoK en de twee academies van Anderlecht geboycot. De 16 uur die voor het project Beeldenstorm 
werden toegewezen, kunnen we niet verzilveren daar we nog steeds geen partner uit het deeltijds kunstonderwijs hebben 
gevonden die bereid is om onder onze regie te werken. Daarnaast werd onze aanvraag Brede School (mei 2010) om een 
Brede-Schoolwerking met Zaveldal tot stand te brengen negatief geadviseerd.

Momenteel wordt de invulling van deze activiteiten gerealiseerd door ondergetekende, de artistiek directeur van Beelden-
storm en één freelance dans docent. Onnodig om te stellen dat deze toestand op termijn onhoudbaar is.

14.3. Vragen rond kunsteducatie

De Beeldenstormers en andere pioniers in het domein van de kunsteducatie (o.a. De Veerman, Antwerpen) zijn van mening 
dat, alle goede voornemens ten spijt, “Brede School” en het project “Tijdelijke Kunstinitiatie” niet steeds het welzijn van 
het kind en zijn omgeving voor ogen hebben. 
Als verdedigers van het vrij onderzoek dienen we met open kaart te spelen. 

Wat is de agenda in het project Tijdelijke Kunstinitiatie?
- Zorgen dat er meer volk gaat naar het deeltijds kunstonderwijs?
- Naast “witneuzen” ook anderen aantrekken en oog hebben voor verschillen?
- De kinderen van straat houden, hen een zinvolle vrijetijdsbeleving bezorgen ter bevordering van een verdraagzame sa-
menleving?
Heb je daarvoor wel leerkrachten nodig?
- De muzische vakken laten invullen door vakspecialisten?
- Staat hierdoor de leerkracht algemene vakken niet “buiten spel” in het creatieve leerproces?
- Is dit alles een strategie om de boventallige leerkrachten uren te bezorgen?

Wat is de open agenda van de Brede School?
- Welke garanties voor een pluralistische benadering?
- Welke garanties voor het netoverschrijdend werken van het Brede-Schoolverhaal binnen de lestijden?
- Wordt het pedagogisch programma (beschouwing) geen leidraad van het project, en kan de school zich bijgevolg voldoende 
openstellen voor iedere vorm van diversiteit?
- Dient de regie ingevuld te worden door onderwijzend personeel dat gebonden is aan zijn specifieke arbeidsreglemente-
ring?
- Is dit programma geen al te gemakkelijke vorm om bepaalde scholen extra middelen toe te schuiven en wordt het doel 
wel bereikt?
- Is dit verhaal geen alternatiefje voor boventallig geworden leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs?
- Is het pedagogisch project van de school niet al te confronterend naar de buurt toe?
- Hoe bewaakt men neutraliteit?
- Is men er niet mee gebaat om een neutrale regisseur in te schakelen en zou dat nu net geen functie kunnen worden voor 
de kunsteducatieve organisaties? Die zijn bekommerd om de muzische beleving zowel binnen als buiten de lestijden vanuit 
een sterke buurtcomponent, want het zijn organisaties die leven in de buurt, ook tijdens het schoolverlof.

14.4. Profiel van de witte raaf

Het is duidelijk dat de personeelsinvulling met het oog op deze vraagstukken geen evidentie is. We moeten ons openlijk 
bevragen of er wel voldoende gevormde specialisten voorhanden zijn. Waar is de kweekvijver? Noch de universiteit, noch 
de kunsthogeschool, noch het pedagogisch onderricht blijkt deze specifieke vorming aan te bieden. Elke onderwijsvorm 
op zich biedt een stukje van de puzzel maar vormt geen sluitend geheel. Men moet op zoek naar een gepaste opleiding, en 
hier zijn er kansen.
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Niet elke afgestudeerde artiest haalt de roemruchte musea of het groot podium, ondanks de erkenning van het diploma. 
Niet iedereen in het onderwijs kan binnen de geëigende manier voor de klas staan, ondanks het diploma.

Het agogisch onderricht kan zich mogelijk openstellen en onderricht aanbieden naar een bijzondere doelgroep toe, waar 
naast agogische en muzische disciplines ook een bijzondere aandacht naar fysieke en mentale gezondheid gaat. Expressievor-
men, filosofie en wellness-vormen verdienen meer aandacht in het onderwijs en zeker bij de zwakkere doelgroepen.

Hoe werken aan gelijke onderwijskansen als de doelgroep zich niet goed in zijn vel voelt?
 -Zichzelf leren kennen, omgaan met talent en beperkingen, meer is in u, uitdagingen aangaan,
 -Werken aan eigenwaarde,
 -Fierheid aankweken,
 -Creatief leren omgaan met uitdagingen,
 -Tegenslagen leren verwerken,
 -Leren omgaan met verscheidenheid,
 -Leren communiceren,
 -Omgangsvormen aanleren.

Het verwerven van de nodige competenties zou ontwikkeld kunnen worden in centra voor verbeelding. De zeldzame 
witte raven die deze competenties op het veld en met vallen en opstaan hebben opgedaan, moeten de kans krijgen om hun 
ervaring door te geven aan “de toekomst”. Labo’s waar klein en groot zich duidelijk zichtbaar manifesteren: leerling, naast 
meester, naast kind, naast ouder, naast samenleving. Ambacht, naast kunstenaar, naast agoog. Creatieve broeinesten in con-
centratiewijken, begeleid door kunstenaars die eerder kiezen voor een begeleidende rol, artiesten die zich voltijds inzetten 
voor dit werk en die de resultaten van dit werk beschouwen als een Gesamtkunstwerk waaraan zij door hun specifieke 
vorming gestalte weten te geven. Kunstenaars die dit engangement aangaan dienen een keuze te maken. Door te werken 
aan dit Gesamtkunstwerk trekken ze de deur van hun atelier - “hun ivoren toren” - dicht.

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

14.5. Schoolgebeuren/vrijetijdsgebeuren

De hierboven beschreven problematiek heeft Beeldenstorm aan het denken gezet en ertoe bewogen om zelf de stappen uit 
te zetten op weg naar een eigen muzische school.

14.5.1. Hoe het groeide

Beeldenstorm, opgericht in 1999, heeft zich van bij haar ontstaan gefocust op het kunsteducatieve werk. De stichter van 
deze vzw ontwikkelde vanaf 1991 diverse kunsteducatieve projecten voor het technisch en beroepsonderwijs. Vanaf 1995 
werd hij gevraagd door de afdeling Agogiek van de VUB om een jaarlijkse oefening rond het sociaal-artistiek werk in te 
richten en uit te voeren voor de studenten van deze richting,

Deze opdracht neemt hij ook mee naar zijn nieuwe werkplek, de vzw Beeldenstorm. Daar neemt de oefening een hogere 
versnelling; er wordt extra omkaderend personeel aangesteld, via stedenfondssubsidies; de deelprojecten binnen de oefe-
ning worden talrijker, intenser en winnen aan kwaliteit.
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De oefeningen, destijds besteld door Prof. Dr. W. Elias en momenteel ingericht door Prof. Dr. W. De Pauw, worden sinds 
1995 ononderbroken door de initiatiefnemer als vrijwillig assistent begeleid.

Ook andere afdelingen van de VUB vonden hun weg naar Beeldenstorm. Het ITO, afdeling Mondelinge Taalvaardigheid Frans 
van Prof. Dr. E. Namenwirth, is sinds 2006 een vaste bevrager van ons kortfilmatelier. Recentelijk (2010) werd er door Prof. 
Dr. J. Christiaens een samenwerking opgestart met de afdeling Criminologie. Prof. Dr. J. Christiaens is tevens voorzitter van 
vzw Beeldenstorm.

Beeldenstorm beschikt over een jarenlange ervaring met het kunsteducatieve werk. Jarenlang werden en worden er mu-
zische projecten ingericht en uitgewerkt voor kinderkribbes, kleuterscholen, lagere scholen en secundair onderwijs, in al 
zijn vormen.
 
Verschillende doorlichtingen van de respectievelijke scholen hebben steeds geleid tot een lovend en positief resultaat.
De betrokken scholen scoorden goed op
 - buurtintegratief werken
 - bijscholing van de beroepskrachten (tandem leerkracht-artiest)
 - algemeen ontwikkelingspatroon van het kind: kinderen uit de buurtscholen in Kuregem hebben leerachterstand 
omwille van de problematiek veroorzaakt door kansarmoede.

De muzische projecten van Beeldenstorm hebben ertoe geleid dat de leerling, het kind, met al zijn vormen van achterstand, 
de school ervaart op een positieve en constructieve manier. Het kind wordt van bij zijn eerste stappen centraal gezet. De 
muzische vakken hebben een sterk vakoverschrijdend effect en de muzische vorming kan bepaalde blokkages binnen de 
verschillende leerdoelen doorbreken. De ervaring opgedaan binnen de Beeldenstormwerking toont met verve aan dat crea-
tieve activiteiten onze doelgroep een stuk schoolbestendiger maken. Het creatieve denken wordt gestimuleerd. We merken 
dat de meeste kinderen uit onze doelgroep naast hun tekorten een aangeboren voorsprong hebben die zich toespitst op 
het muzische domein, zoals gevoel voor ritme, dans, andere interpretaties van muziek, theater, plastische kunst.

14.5.2. De Beeldenstormschool

Beeldenstorm, momenteel erkend als een sociaal-artistiek project, heeft zich in het verleden steeds toegespitst op een 
stimuleren tot de kunsten. We stellen echter vast dat deze stimuli stoppen bij het verlaten van onze leefomgeving en dat 
deze kinderen de weg niet vinden naar het reguliere verdere vervolmakingsaanbod, de academie, de kunsthumaniora, de 
conservatoria. Er is dus voor deze doelgroep meer nodig dan tijdelijke stimulansen. Vandaar dat de Beeldenstormers nu 
hardop denken aan de oprichting van een methodeschool. Voor het profiel van deze methodeschool dienen we de reeds 
aanwezige componenten, die we gedurende 11 jaar hebben uitgebouwd, samen te smelten tot een 4-componentenproduct.
De Beeldenstormschool zal naast de officiële eindtermen een muzische component toevoegen aan het curriculum, wat 
rechtstreeks zou moeten leiden tot:
 - een betere multiculturele mix in de kunstscholen,
 - een betere multiculturele kruisbestuiving,
 - een vlottere inburgering,
 - een artistieke/culturele dialoog met andersdenkenden,
 - een jongere en efficiëntere toeleiding van de kunsten, hetgeen op termijn kan leiden tot meer virtuositeit.

14.5.3. Ontwikkelingsplan

Onderwijs/Oefenschool:
De VUB kan op diverse niveau’s bijdragen tot het project:
- via haar faculteit P&O opleiding agogiek en het postgraduaat lerarenopleiding kan zij de bewerker en de leverancier zijn 
van het pedagogisch corps,
- in deze onderwijsvorm kan zij haar immersieonderwijs uitbouwen in de armste wijk van Brussel.
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Infrastuctuur:
- de gemeente Anderlecht stelt eigendom ter beschikking op leeftocht,
- de gemeente kadert de school in haar onderwijsnet,
- de VGC financiert de uitbouw van de school via de aankoop van een nabijgelegen pand en de renovatie van dit pand. 

Kinderen uit de kansarmoede krijgen aldus de kans om zich in te schrijven in een methodeschool, een voorrecht dat mees-
tal uitsluitend beschikbaar is voor de middenklasse.

14.6. Paralellen school/leefomgeving

Het schoolgebeuren in de buurt moet ook voldoende afstraling hebben naar de leefwereld en de specifieke problematiek 
van de volwassenen:
- werkloosheid,
- lage scholing en bijgevolg weinig kansen - tweede kans?
- doelloosheid en daaruit voortvloeiend buitensporig gedrag,
- eenzijdige culturele beleving en engagement verbonden aan een religieuze zuil.
Beeldenstorm denkt te kunnen bijdragen tot een oplossing voor sommige van deze problemen via het creëren van cul-
tuurbeleving op maat over de generaties heen. 

14.6.1. Werkloosheid

De inplanting van artisanale bedrijvigheid in het schoolgebeuren is één van de belangrijke pijlers in ons Beeldenstorm-
schoolproject. Kinderen dienen zich op een kindeigen manier te kunnen spiegelen in de volwassen leefwereld. Als die 
volwassen wereld binnen de biotoop van deze kinderen echter bestaat uit doelloosheid en werkloosheid, dan krijgen ze al 
tijdens hun schooltraject een gebarsten spiegelbeeld geprojecteerd. Kinderen willen voeling hebben met vaders en moeders 
die zich op een constructieve manier inzetten in hun biotoop.

Beeldenstorm heeft gedurende jaren een volwaardig sociaal-economisch project lopen dat uitgedacht werd rond: 

beeldende kunsten in:   het metaalbewerkingsatelier
    de drukkerij voor de non-profit
    de schrijnwerkerij
    het ceramiekatelier

de audio-visuele sector:  Beeldenstorm-TV

de podiumkunsten:  het kostuumatelier/snit-en-naad

catering:   met aandacht voor gezonde voeding.

Een stukje van de werkloosheid kan ingevuld worden door de school te omringen met artisanale werkplaatsen. Deze 
werkplaatsen zijn de logistieke ondersteuners van de school. Ze zijn de leveranciers van meubilair, pedagogische middelen, 
catering en onderhoud. Ze zorgen eveneens als toeleveranciers voor de bedrijvigheden rond producties en tentoonstel-
lingen. Op deze manier scheppen we een actieve vrijetijdsbeleving - Brede School - in de buurt.

14.6.2. Lage scholing en bijgevolg weinig kansen - tweede kans?

Ook hier beroepen we ons op reeds opgedane ervaring met deeltijds leren en Artikel 60.
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Onze doelgroepen zijn:
- deeltijdse leerprojecten van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (18+)
- deeltijdse leerprojecten - brugprojecten (-18)
- OCMW-bevragers Artikel 60.

Onze werkvloer biedt:
Leerlingen en OCMW-bevragers vinden een plaats in een aantal specifieke ateliers, nl. lasatelier (knelpuntberoep), drukkerij, 
naaiatelier, creatieve ateliers opvoedingsondersteuning.

Attitudeproblemen en knelpunten

In onze eerste doelgroep, deeltijdse leerprojecten van het Centrum voor Volwassenenonderwijs (18+), profileren zich 
jonge volwassenen, deeltijds tewerkgestelden of werklozen die - afhankelijk van hun leerachterstand - binnen een bepaalde 
module een secundaire cyclus wensen te behalen. Met deze jongeren ervaren we weinig problemen. Ze zijn immers zeer 
gemotiveerd en ervaren dit wel degelijk als een tweede kans waar ze gebruik van willen maken. Er zijn voldoende reflec-
tiemomenten met alle betrokkenen (school - werkplek). Bij falen van de doelgroepjongeren wordt er efficiënt op een 
consequente manier ingegrepen. De richtlijnen en de begeleiding in deze vorm van tweedekansonderwijs zijn eenduidig en 
duidelijk.

Binnen deze doelgroep willen we zoeken naar doorgroeimogelijkheden. De jongeren moeten een plek invullen binnen het 
sociaal-cultureel netwerk van onze buurt. Ze moeten echter naast hun secundaire cyclus aangezet worden tot specialiseren. 
Door specialisatie moeten we trachten de vicieuze cirkel te doorbreken en de dans van de middelmaat te ontspringen.
De dans waarbij de ene sukkelaar de andere helpt, brengt ons geen stap verder - integendeel:
 - er is al genoeg middelmaat,
 - de buurt heeft behoefte aan de sterkste en de best gevormde.
De opties die in Beeldenstorm reeds hun weg vonden zijn opvoedkundige en ervaringsdeskundige in de kansarmoede.

Onze tweede doelgroep bestaat uit jongeren die als minderjarigen in een brugproject stappen. Na deze brugperiode 
stappen ze over op een leerproces ‘deeltijds leren - deeltijds werken’. De projecten worden begeleid door centra geves-
tigd in Halle, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw. De meeste jongeren ervaren dit als een tweede kans en gebruiken die wel 
degelijk. Er is een degelijke voorbereiding tot de werkplek via de brugprojecten, wat het “mislukken” gevoelig beperkt.Er 
zijn voldoende reflectiemomenten met alle betrokkenen (school - werkplek). Bij falen van de doelgroepjongeren wordt er 
efficiënt op een consequente manier, ingegrepen. De richtlijnen en de begeleiding in deze vorm van tweedekansonderwijs 
zijn eenduidig en duidelijk.

Knelpunten:
- vaak zijn de jongeren het Nederlands niet machtig. Beeldenstorm focust op het bijbrengen van de nodige arbeidsattitude 
en stielkennis die vereist zijn binnen het gekozen metier; het inplanten van een pedagogische ondersteuning met als hoofd-
bekommernis het Nederlands te verwerven op de werkvloer, zou de tewerkstellingskansen van deze doelgroepjongeren 
aanzienlijk verbeteren;
- een aantal van deze jongeren beheersen noch het Nederlands, noch het Frans.
Ook hier kunnen we een parallel trekken naar het immersie-onderwijs dat we willen aanbieden in onze Beeldenstorm-
school.

Bij falen stellen we vast dat boosdoener nummer één vaak druggebruik is en de daaruit volgende daden, zoals agressiviteit, 
absenteïsme, diefstal, vandalisme. De verklaring voor het druggebruik bij jongeren is pijnlijk duidelijk. Verslaving is vaak het 
gevolg van een combinatie van de volgende elementen:
- puberen, 
- verveling,
- te weinig perspectief - waar zijn de voorbeelden (rolmodellen) in de omgeving?
- een weinig creatieve omgeving,
- niet kunnen participeren aan de consumptiemaatschappij,
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- slechte familiale omstandigheden: te kleine behuizing (slapen in shifts), hangjongeren,
- onvoldoende opvolging van het schoolgebeuren vanuit het gezin, en als die ondersteuning er wel is wordt ze sterk dog-
matisch ingevuld.

Teneinde aan deze problematiek het hoofd te bieden wensen we, vanuit een adogmatisch perspectief, invulling te geven aan 
de opvoedingsondersteuning van de jongeren en hun gezin. Drugspreventie en ondersteuning van drugsslachtoffers dienen 
aangepakt te worden en een samenwerking met de universiteit en hogeschool in de geest van het “vrij onderzoek” lijkt 
ons hier onontbeerlijk. Daarnaast zal onze Beeldenstormschool niet enkel een creatieve oase zijn, maar ook kunsteducatie 
brengen à la carte. 
   
De derde doelgroep bestaat uit meerderjarige OCMW-bevragers waaraan de kans geboden wordt om zich via een Ar-
tikel 60-project als werkzoekende in regel te stellen t.o.v. de RVA en Actiris. Afhankelijk van zijn leeftijd wordt hij 1 tot 2 jaar 
toegewezen aan een erkend sociaal-economisch project. Deze werkplek dient de kandidaten in deze tijdspanne de nodige 
sociale vaardigheden en arbeidsattitudes bij te brengen, zodat zij klaar zijn voor intrede in de arbeidsmarkt. Deze doelgroep 
is ons grootste zorgenkind en de problematiek die zich binnen deze doelgroep stelt is zeer complex.

Onze opdracht in dit gegeven is “het aanleren van een arbeidsattitude”. Indien een arbeider of bediende ons ter beschikking 
wordt gesteld vanuit een plaatselijke OCMW dienen wij, afhankelijk van het OCMW, een deel van het uitgekeerde loon van 
deze arbeider of bediende te vergoeden. De arbeider of bediende wordt tewerkgesteld door het OCMW; Beeldenstorm 
is de prestatiewerkplaats.

Beeldenstorm heeft Artikel 60-ers uit: 
 - Schaarbeek (2)
 - Molenbeek (1)
 - Dilbeek (1)
 - Tervuren (1).

Ieder OCMW heeft zijn eigen reglementering met betrekking tot:
 uurregeling
 administratieve afspraken 
 evaluatiemethode - tuchtprocedures
 honorering en voordelen: maaltijdcheques
 opleiding.

Onze ervaringen met de rekrutering van Artikel 60-ers uit de OCMW-pool hebben tot een aantal observaties/bedenkingen  
geleid. Zo durven we te twijfelen aan de motivering van de sommige OCMW-bevragers. Dan merken we dat de werkloos-
heidsuitkering helaas een doel op zich is en dit leidt tot manipulatie van het statuut door een groot percentage van de 
bevragers. Vijftig-plussers zien het als een visum tot uitkering tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, jonge moeders als 
een veilige vergoeding aan de haard, zwartwerkers als een appeltje voor de dorst. Tot onze grote ontgoocheling merken 
we dat slechts een klein aantal het statuut aangrijpt om zich werkelijk mentaal te verbeteren. Indicatoren voor dit gedrag 
zijn zeer gelijklopend. De OCMW-bevrager komt op sollicitatiegesprek en wil absoluut komen werken, beschikt over een 
uitstekende gezondheid en wil zich schikken naar het arbeidsreglement. Na de proefperiode van ± 10 dagen volgt het ene 
ziekteattest na het andere en wordt de gepresteerde arbeid ondermaats.

Onze ervaring is ook dat mensen die hun thuisland ontvlucht zijn wegens politieke bedreiging zich werkelijk inzetten om 
zich via dit systeem in te passen in ons sociaal weefsel.

Tussen de OCMW’s merken we grote verschillen op het gebied van de begeleiding:

De rand van Brussel kijkt veel strenger toe op haar selectie. Zij zijn immers het “rijkere Brussel” en de plaatselijke OCMW-
medewerker heeft aanzienlijk minder cliënten dan zijn collega’s uit de Vijfhoek. Misbruik wordt veel sneller opgespoord 
en aangepakt en de begeleiding per OCMW-cliënt is een stuk gerichter. De werkplaats wordt gesteund in haar opdracht.
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Binnen de Vijfhoek is het een stuk moeilijker:
- hoofdzakelijk Franstalig,
- groter absenteïsme van de Art.60-er (te vlot uitgeschreven doktersbriefjes),
- te ruime tolerantiegrens bij misbruik en manipulatie,
- te zware belasting voor de maatschappelijke werker om zijn cliënt degelijk te begeleiden.
Het kost de werkplaats veel moeite om het misbruik aan te kaarten. In probleemsituaties wordt voornamelijk de werk-
plaats geviseerd. De cliënt wordt pas na lang aandringen bijgestuurd. Men heeft neiging tot overbepampering. De werkplaats 
ondervindt weinig steun in haar opdracht.

We zijn van mening dat gelijkaardige en nationale criteria dienen te worden opgelegd aan alle Art.60-werkingen van alle 
plaatselijke Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Het aanbrengen van arbeidsattitude is een educatieve opdracht 
en dient bijgevolg als dusdanig te worden beschouwd, als een onderdeel van volwasseneneducatie. De tewerkstellingsplaats 
dient door haar OCMW-partner binnen het Art.60-verband als een gelijke te worden beschouwd en dient door deze part-
ner te worden erkend voor haar expertise.

Daarnaast is er nog het feit dat de meerderheid van deze doelgroep zich situeert in de leeftijdsgroep -35 jaar, wat staat 
voor Jeugdwerking.

Er dienen duidelijke formuleringen en afspraken gemaakt te worden rond het begrip aanvullende opleiding tijdens de te-
werkstelling van de Artikel 60-er. Deze opleiding wordt bij voorkeur op de werkvloer georganiseerd en dient gefocust te 
zijn op de te presteren arbeid en zijn doorstromingskansen, met opleiding à la carte, een intensieve opleiding bij de opstart, 
onderhoudend en bijsturend tijdens het verloop. Communicatievaardigheden, sociale vaardigheden, taalvaardigheid en alfa-
betisering zijn sleutelbegrippen in deze opleiding. De kandidaat Artikel 60-er dient getest te worden op zijn fysieke en men-
tale vaardigheden en getoetst op zijn ethische waarden, teneinde hem of haar een passende opdracht toe te vertrouwen. 
De kandidaat dient tijdens dit traject ook de nodige “inburgering” te absorberen.

14.6.3. Doelloosheid en daaruit voortvloeiend buitensporig gedrag

Beeldenstorm wil ook corrigeren. De samenwerking met het Justitiehuis (Elsene) en de centra voor gemeenschapsdiensten 
(alternatieve straffen jeugd Magic asbl) maken van Beeldenstorm een plek waar wonden kunnen helen. De dader wordt 
ingeschakeld in een sociaal weefsel en dient een aantal taken uit te voeren en uitdagingen aan te pakken. Er worden zinvolle 
verwachtingen aan hem gesteld. Hij/zij dient zich in te passen in een organigram en dient te presteren. Zowel binnenhuis als 
buitenhuis wordt er discreet met het verleden omgegaan. Na de straf worden de bevindingen afgewogen.

Dit heilzame verhaal tussen kunstenaar, hulpverlener, passanten en klanten van Beeldenstorm en de buurt maakt van stro-
pers boswachters.

14.6.4. Eenzijdige culturele beleving en engagement verbonden aan een religieuze zuil

De cultuurbeleving in Kuregem wordt voornamelijk geclaimd door de moslimgemeenschap. Vrijetijdsbeleving en sociaal en-
gagement worden vooral vanuit deze geloofsovertuiging geïnspireerd. De invulling is bijgevolg nogal eenzijdig en het sociaal 
engagement van de mensen ontpopt zich enkel binnen de muren van deze religieuze gemeenschap. De toegangspoort naar 
een ruime en pluralistische cultuurbeleving is dus de schoolpoort.

14.7. Cultuurbeleving op maat

Met de opzet Beeldenstormschool worden school en vrijetijdsbeleving aan elkaar geklonken. Van bij het opstarten zal min-
stens evenveel aandacht gaan naar de naschoolse beleving en begeleiding van het kind. Ouders en kinderen worden dagd-
agelijks geconfronteerd met de voorbereidingen en de uitvoeringen van verschillende producties in ons huis. Het klassieke 
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idee van de academie wordt omgebogen tot een actieve kunstbeleving in de buurt. Afgestudeerden aan kunsthogescholen 
brengen hun eerste productie in onze wijk. Initiatieven zoals Beeldenstorm-TV omvatten wijkreportages.

14.7.1. Intergenerationeel - producties

Voortdurend dienen we bruggen te slaan tussen jeugd, jongvolwassenen, volwassenen, medioren, senioren. Transversaal en 
hybride werken.

Beeldenstorm-TV is het jongste initiatief van vzw Beeldenstorm, waarbij wij op een kleinschalige doch professionele manier 
uitzendingen willen maken voor een intergenerationeel en multicultureel publiek. We willen deze programma’s - die we 
draaien in het Brusselse en waarbij we de positieve kant van de stad en van de multiculturaliteit in de kijker willen zetten 
- aanbieden aan de regionale televisie, het digitale net en de Brusselse hospitalen (ziekenhuis-TV).

Onze doelgroep is te situeren in het publiek dat TV Brussel tracht te bereiken met de uitzendingen door derden, waaronder 
ook de seniorenwerkingen. Wij verzorgden in 2009 de opnames en de montage van het programma “Linking Generations”. 
Op zeer korte tijd wisten wij deze opdracht naar behoren te vervullen. Na dit eerste experiment, waarbij geen middelen 
werden gevonden voor een continuering, besloten we om zelf een format aan te maken

Beeldenstorm-TV bestaat uit: 

- Mini-sitcom: vzw Trekhond, een miniserie over een fictieve vzw, zijn subsidiestrijd en de absurditeiten ervan;
- Een portretreeks met opmerkelijke mensen met een sterke Brusselbinding;
- Dienst ernstige muziek: een muziek-verzoekprogramma; de aanvragen gebeuren telefonisch (door de senioren), de dis-
patch gebeurt door de kinderen., en vervolgens wordt het nummer door kundige musici gebracht;
- In de chacoche, “chacocheverhalen”: een deftige dame (medior) brengt verhalen en raadgevingen naar jonge dames;
- Kapsalon, Op maat geknipt: een praatprogramma met de kandidaat van de week waarbij zijn/haar haren door de kinderkap-
pers gewassen worden; de roddels “uit de boekskes” zijn de leidraad voor de gesprekken;
- Brussels weerpraatje: vijf leden van de Ouderenraad brengen een (politiek) weerpraatje op de vijf punten in Brussel;
- Dans: ballroom, latin- en hedendaagse dans worden à l’ancienne voorgesteld, met daarnaast een jeugdige interpretatie 
door jeugdige dansers.

Beeldenstorm-TV wil aan deze opzet ook een educatief luik koppelen, door stageplaatsen aan te bieden aan aanstormend 
talent. Daarnaast willen we een korte intense TV-opleiding aanbieden aan zij die bulken van talent maar zich “door om-
standigheden” niet konden inpassen in een traditionele opleiding. 

Voor de uitbouw van deze activiteit kunnen we rekenen op een schare oud-VRT medewerkers en op oud-leerkrachten uit 
het hoger kunstonderwijs.

14.7.2. Multicultureel - professioneel

De opleiding en de samenwerking die we betrachten, moeten doorstromen naar groepen en verenigingen die deel uit-
maken van de Brusselse multiculturele samenleving. Het agogische werk om kwaliteit binnen deze doelgroep bij te brengen 
behoort tot de competenties van de sociaal-artistieke vereniging Beeldenstorm, en past binnen onze opdracht van het 
Grootstedenfonds. Onze jarenlange samenwerking met de VUB en de Erasmusassociatie hebben geleid tot een unieke en 
erkende expertise.

Beeldenstorm is eveneens een erkende sociaal-economische vereniging. Jobs creëren en gelijke kansen aanbieden is één 
van onze creatieve hoofdopdrachten. Mogelijk slagen we door deze aanpak tot de realisatie van gemeenschappelijke pro-
gramma’s waarbij de nadruk kan worden gelegd op wat ons bindt. Het zou een trendbreuk kunnen betekenen ten opzichte 
van de talrijke onheilsprofeten die enkel belangstelling tonen voor hetgeen ons scheidt.
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Naast deze multimediaproductie maakt Beeldenstorm ook kunstuitgaven. ‘17.912 dagen geboeid door schoonheid’ is de 
eerste uitgave in hopelijk een zeer lange rij. Proza, poëzie, fotografie, tekeningen en muziek worden verenigd in één 
box, meesterlijk gebracht door door-de-wol-geverfde artiesten. Ieder participerend artiest vertolkt, interpreteert het 
aangereikte thema “schoonheid” op zijn geëigende manier. Het resultaat is een Gesamtkunstwerk. Van de uitgave werd een 
goedkope, democratische versie gemaakt, zodat eenieder de uitgave kan smaken. Voor onze rijkere vrienden is er een luxe-
editie. Met de verkoop dekken we een gedeelte van onze onkosten.

Onze activiteiten worden geïnspireerd door thema’s zoals: Georkestreerde waanzin, Tralies in b-mineur, Wolkenkrabbers 
leren vliegen, ‘t Ol van Pluto. Voluptas stultitae, non-sens. Een behoorlijk surrealistisch gegeven met prettig gestoorde uit-
werking. Deze manier van werken trekt een zeer divers publiek aan. Auteurs, kunstenaars, professoren gaan de confrontatie 
aan met de buurt. 
De buurt verbaast zich en leert zo te communiceren. En krijgt via deze kunstzinnige activiteiten een positieve reputatie, een 
nieuw label dat garant staat voor inventiviteit.
1001 manieren om te overleven in de dagdagelijkse realiteit.

Erasmus’ passage in het mooie Anderlecht indachtig en refererend aan zijn Lof der Zotheid:
Voluptas stultitae! 
staat voor: geniet met wellust van de gekheid.
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