Initiatiefnemer:
Initiatief:

Beeldenstorm vzw
- Beelden & Verbeelden
- Na School
- 1001 Kuregemse vertellingen

Doelstelling(en):

SD3-OD

Als erkend initiatief voor het jaar 2011 heeft u een overeenkomst met de VGC getekend. De effectieve resultaten zullen getoetst worden aan de vooropgestelde resultaten
vastgelegd in deze overeenkomst. Gelieve deze overeenkomst als referentiepunt te gebruiken.
Opmerking:
Alle rubrieken dienen volledig te worden ingevuld! Gebruik de ruimte die u nodig heeft. Alleen voor aanvullende informatie kan verwezen worden naar bijlagen. In dat geval,
gelieve duidelijk aan te geven naar welke bijlage u verwijst (onderdeel, hoofdstuk, paginanummers, etc.)
Overzicht van de realisaties van het project op basis van de resultaten en wijzen van meten in de overeenkomst.
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Inhoud jaarverslag 2011:
7.
8.

Voorwoord Nik Honinckx
Beeldenstorm nieuwjaarsreceptie toespraak Jenneke Christiaens
Overzicht van de realisaties van het project op basis van de resultaten en wijzen van meten in de overeenkomst.

9. - 33.

Resultaat 1:

De organisatie van een brede waaier aan laagdrempelige, buurtgerichte sociaal-artistieke ateliers die de toeleiding tot de kunsten bevorderen:
24 karaat&+: maandelijks artistiek salon door vakspecialisten en kunstenaars gekoppeld aan het jaarthema “Voluptas stultitiae”.
10. - 33.
10.
12.
12.
13.
15.
17.
17.
19.
21.
22.
23.
24.
26.
29.
31.
32.

Wijze van meten 1:
Ceramiekatelier
Schildersatelier
Fonkel(g)oud en splinternieuw
Dansen à la carte
Op Maat geknipt
24 Karaat &+
Lezing: “Erasmus op de wereld geplaatst”
Beeldenstorm in BOZAR
Duivelse Transities
Lezing: “Achteruitkijkspiegel”
Opsluiting verzocht
Vernissage “nul op tien?”
1001 Kuregem
Éloge de la folie
België op zijn kop
Astrid Lindgren - Zvendoliki Beeldenstorm

34.

Resultaat 2:

De organisatie van na- en buitenschoolse activiteiten Na School.
35. - 46.
37.
39.
40.
41.
42.

Wijze van meten 2:
Atelier stembegeleiding door Evelyne Namenwirth
Fonkel(g)oud & Splinternieuw
Creaboem
Kookatelier
Kleuteratelier
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43.
45.
46.
47.

Ateliers tijdens de schoolvakantie waaronder de activiteit “Muze in Bikini” België op zijn kop.
Begeleiding creatieve processen in het jeugdwerk i.s.m. JES EN WMKJ’s
Kinderziekenhuis UZ Jette
Resultaat 3:

De organisatie van het wijkfeest 1001 “Kuregemse Vertellingen” apotheose van de sociaal-artistieke en kunsteducatieve activiteiten met partners uit de buurt en aan de hand van
toonmomenten van verschillende producties die gegroeid zijn vanuit buurtwerking;
48. - 67.
48.
48.
48.
48.
50.
52.
52.
53.

Wijze van meten 3:
Cultureel-culinair: participatie aan de “Wijk van de smaak” (GC De Rinck Anderlecht)
Intergenerationeel
Een kunstwedstrijd voor en door de wijk:
voorbereiding nieuwe 8 Beaufortwedstrijd in samenwerking met de dienst Cultuur VUB
De Nieuwjaarsreceptie
Ons kunstpatrimonium in feestverpakking: Pelgrimshuis
Secret Garden, een ceramiektentoonstelling (eind juni 2011)
Dans: optredens tijdens het wijkfeest en tijdens de jaarmarkt in Anderlecht en atelierwerking
Participatie aan 500 jaar Lof der Zotheid met het programma Voluptas stultitiae

54. - 63.
55.
59.
61.
61.
62.
63.
65.
65.

Voorbereiding programma 1000 jaar Sint Guido
Klokkenluiders
8-Beaufortprijs
Animalia:
Uitwerking (ontwerp & realisatie) tentoonstelling rond kunst en wetenschap (co-productie met VUB Dienst Cultuur).
Expo 0/10?
Promotie en uitvoering productie “Geboeid door schoonheid”
Uitwerking van seniorenprogramma’s (vrije) radio en TV
Voorbereiding nieuwe kunstuitgave

66. - 67.
66.
66.
67.

Ter beschikkingstelling Studio Beeldenstorm
Joy Wellboy - SurNng the airwaves. Looking for gold!!
Nu of Nooit
Archos

68.
69.
69.

Beeldenstorm Digitaal
Alternatieve straffen
Overzicht van de samenwerkingsverbanden met andere actoren uit het werkveld én overzicht van de samenwerkingsverbanden met andere overheden
(bv. participatie aan andere overheidsprogramma’s,…):
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70.

Onderwijs Begeleidingsprojecten VGC Beletterd & betekend

70. - 75.
74.
76. - 78.
79. - 80.

Programma Beletterd & Betekend Onderwijs Vlaanderen Tijdelijke projecten kunstinitiatie en VGC Onderwijs
Initiërende Kunsteducatieve activiteiten
Schooljaar 2011-2012
Fonkel(g)oud en Splinternieuw, Zaveldal

80. - 81.
80.
80.
81.

Toonmomenten:
Nieuwjaarsreceptie, wijkfeest
Expo 0/10?
Saint-Gidon de Voyageur" (Lezingenreeks 24 karaat&+)

82. - 83.

Oefeningen Agogiek 2011
Nederlands op de werkvloer: taalles voor onze anderstalige medewerkers
Kinderziekenhuis UZ Jette verzorging van creaaanbod (zie verslag vrijetijdsaanbod)
Beletterd & Betekend: Kunsteducatief programma
Zaveldal: Kooractiviteit en maken van een kortNlm
Coördinatie: Organisatie van het wijkfeest
Kik: Naschools aanbod
Projecten in het Kultuurkaffee waarbij Beeldenstorm zorgde voor logistieke steun: Surinamen:
Jeugd & muziek:

84. - 86.
86.
87. - 98.
99.

Oefeningen mondelinge taalvaardigheid Frans:
Logistieke dienstbetoon Art Forum Pacheco
Sociale economie
Openstellen aan derden

100. - 112. Samenwerkingsverbanden
113.

Aantallen: 2011
Receptieve participaties:
Atelierparticipaties:
Aantal digitale bezoekers:
Aantal opstellingen aan derden:
Aantal terbeschikking stellingen van de studio:

10.332
6.917
3.756
471
81

113. - 114. Organogram
116. - 147. Balans, afrekening, lijst werknemers
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Voorwoord
Geachte lezer,
Dit jaarverslag “in gewijzigde vorm” beantwoordt aan de speciNeke vraag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om een jaarverslag op te stellen en af te vinken met het
convenant dat jaarlijks wordt opgesteld.
Het jaarverslag biedt naast een opsomming van de toegewezen opdrachten het antwoord op de vragen of we de nodige doelstellingen hebben bereikt en een overzicht van de
activiteiten die niet of slechts voor een gedeelte worden gesubsidieerd door het Stedenfonds.
We kunnen er de resultaten vinden van ons engagement in het onderwijs:
• de projecten Beletterd & Betekend;
• een overzicht van ons jongste initiatief: de projecten die kaderen binnen het luik sociale economie;
• een overzicht van onze producties in het kader van 1000 jaar Sint-Guido, de kunstuitgave en vzw Trekhond.
De laatste bladzijden van dit verslag zijn de grote rekensom, de balans en de resultatenrekening, alles netjes opgesplitst, zoals het hoort. Deze gigantische klus is het werk van
onze zeer toegewijde Beeldenstormster Hilde, medewerkster van het eerste uur, die we niet genoeg kunnen bedanken voor haar onvolprezen inzet.
Bij inzage van dit jaarverslag merken we dat Beeldenstorm qua inhoud een sterke koers vaart. De prijs van de brandstof wordt echter steeds duurder en dit jaarrapport drukt ons
genadeloos met de neus op de feiten dat er de komende jaren een zware inspanning geleverd dient te worden om bijkomende middelen te vergaren, zodat liquiditeitsproblemen
vermeden worden. Ook dienen we een reserve aan te leggen die ons toelaat om ons in slechte tijden te beroepen op een “sociaal passief”. Dit alles zal er ondermeer toe leiden
dat we verplicht zullen zijn om aan de participanten van onze talrijke activiteiten, daar waar het kan, een solidariteitsbijdrage te vragen. In de nabije toekomst behoort de uitbouw
van beneNetprogramma’s, ten voordele van het “sociaal passief”, de hoogstnoodzakelijke verbouwingen en de uitbouw van een Nnanciële buffer, tot onze werkzaamheden.
Dit voorwoord geeft mij naast de ruimte voor kommer en kwel ook de gelegenheid om een aantal Beeldenstormers in de bloemetjes te zetten:
• het personeel: Add, Anne-Lore, Bart, Brahim, Bassem, Eleni, Gregory, Henriette, Hilde, Ibragim, Jelle, Mieke, Mohamed, Oriana, Rachida,
Seïdou, Sem, Sihame, Wim en Wim;
• de vrijwillige medewerkers: Bert, David, Irma, Jean-Luc, Jean-Marie, Lucia, Leentje, Mie, Paul en Pol;
• de professoren van de VUB: Evelyne, Jean-Paul, Jenneke, Julie,Marie-Reine en Nefertari;
• de tijdelijke medewerkers: de VUB-studenten 1ste bachelor Agogiek, de VUB – ITO Mondelinge taalvaardigheid Frans, de VUB-studenten master Criminologie;
• asbl Festival de l’Enfance: Colette en Daniel;
• de huidige Raad van Bestuur: Herman, Jenneke en Veerle.
Tot slot ook dank aan onze milde broodheren en sponsors:
• VGC Stedenfonds & VGC Onderwijs;
• het Sociaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid;
• het huisvandeMens;
• de deMens.nu;
• de Nationale Loterij.
Nik Honinckx, Anderlecht, 1 mei 2012
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Beeldenstorm 20 jan 2012 – Nieuwjaarsreceptie
Geachte genodigden,
Beste vrienden en partners van Beeldenstorm,
Beste Beeldenstormers,
Het nieuwe jaar 2012 werd ingeluid en Beeldenstorm organiseert traditiegetrouw haar fantastische nieuwjaarsreceptie om deze stap naar wat gaat komen samen te zetten.
In naam van de Raad van Bestuur van Beeldenstorm heet ik U van harte welkom.
Vooreerst wil ik het team van Beeldenstorm en alle partners van onze organisatie feliciteren uit naam van alle leden van de Raad van Bestuur, voor het geleverde werk. Elk jaar
opnieuw wordt dat voor wat we staan, centrum van verbeelding open voor allen, gestalte gegeven in allerlei sociaal-artistieke projecten, grote en kleine creatieve
samenwerkingen.
Het voorbije jaar was voor onze samenleving een moeilijk jaar. België kwam in het wereldnieuws vanwege het politiek onvermogen om tot een regering te komen. Dat lukte dan
op de valreep toch nog. De Westerse wereld werd door elkaar geschud door een crisis (van ons systeem) om U tegen te zeggen. Soms lijkt het een ver van mijn bed show, die
wordt gedraaid op televisie en andere media, waar wij niet onder lijden, want niet voelen. Laat U niet misleiden. Deze crisis maakt de toekomst anders …
Hoewel we bij Beeldenstorm geen kristallen bol hanteren, koos precies dit jaar Beeldenstorm het thema het beest in de mens.
Dit tot de verbeelding sprekende thema heeft zeker iets te maken met wat crisissen teweeg kunnen brengen, tot waar ze de mens kunnen drijven. Het beest in de mens verwijst
dan misschien naar uitbarsting vanwege allerlei leed of hoog oplopende passies. Crisissen doen dat. Mensen die zichzelf in brand steken uit wanhoop. En daardoor onverwacht
moed geven aan anderen. Het beest in de mens ook als het overschrijden van normen, op de proef stellen van menselijke waarden en het uitdagen van grenzen. De mens ontdaan
van rationele beheersing.
Het beest in de mens verwijst ook naar de mens ontdaan en vervreemd van zijn mens-zijn. De mens tot beest herleid, menselijke waardigheid en respect ontzegd. We moeten
maar naar de wereld rondom ons te kijken om vast te stellen dat er nog steeds mensen zijn die in onmenselijke omstandigheden moeten leven, werken en hun kinderen moeten
grootbrengen. Kortom: overleven. Het doet me denken aan de onsterfelijke titel van het boek van Primo Levi: Is dit een mens?
Dit thema daagt ons uit en draagt veel verbeeldingsruimte en creatieve kracht in zich.
Daarom is het beest in de mens, voor mij, en ik denk voor de Beeldenstormers die we zijn, precies ook een beeld dat verwijst naar juist het omgekeerde, en dus precies de
mogelijkheid die we hebben als mens om meer te zijn dan een beest.
En de vzw Beeldenstorm is met haar doelstelling om via projecten die bijdragen tot de artistieke ontdekking, beleving en ontplooiing van één ieder, groot en klein, een belangrijk
instrument, een kans en opportuniteit om hieraan bij te dragen. Via verbeelding, schoonheid en ontroering trachten we ertoe bij te dragen om beter mens te kunnen zijn, zelf en
samen met anderen.
Door de dagelijks inzet van elk lid van het Beeldenstorm team, in samenwerking met de vele partners en met de participatie van jullie allen dragen we een steentje bij aan het
mens kunnen zijn in deze samenleving. En daardoor aan een menselijkere maatschappij.
Als Raad van Bestuur willen we het ganse team en elkeen individueel feliciteren en bedanken voor hun inzet en engagement.
Ik zal het nogmaals doen, zoals elk jaar: ik wil de politici en beleidsmakers eraan herinneren: het is niet omdat hier geen “economische” winst wordt gemaakt dat er geen winst
wordt gemaakt. Een winst die niet uit te drukken is in boekhoudkundige balansen, maar enkel in kwaliteit van het mens zijn.
Het is in de creatieve werkstukken van grote en kleine artiesten van Beeldenstorm dat deze grote woorden echt betekenis krijgen!
Ik wens jullie daarom een jaar toe van verbeelding en verwondering die kan leiden menselijke schoonheid!
Jenneke Christiaens, januari 2012
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Resultaat 1:
De organisatie van een brede waaier aan laagdrempelige, buurtgerichte sociaal-artistieke ateliers die de toeleiding tot de kunsten bevorderen:

Ateliers

Aantal vooropgesteld

Aantal gerealiseerd

Verschil

Ceramiekateliers:

35 ateliers

62 ateliers

+ 27 ateliers

Schildersatelier:

20 ateliers

0 ateliers

-20

13 ateliers

+13

Fonkel(g)oud en splinternieuw
Dansen à la carte

30 ateliers

30 ateliers

0

Op maat geknipt

40 ateliers

68 ateliers

+28

Totaal

125 ateliers

173

+48

24 karaat&+: maandelijks artistiek salon door vakspecialisten en kunstenaars gekoppeld aan het jaarthema “Voluptas stultitiae”
10.232 receptieve momenten tijdens lezingen en toonmomenten
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Wijze van meten 1:
Ceramiekatelier:
Dit atelier wint jaarlijks aan kwaliteit en weet steeds nieuwe interesse op te wekken; zo vervoegden het laatste trimester een buurtvereniging uit Laken onze ateliers. Er werd
tijdens deze ateliers een vrouwengroep van allochtone afkomst begeleid bij de vervaardiging van vaatwerk (soepbollen) naar aanleiding van een “gezonde voeding-project”
“soepdag”.
Eerder in het jaar tijdens het wijkfeest “1001 Kuregem” stelden de participanten hun “Banket van Erasmus” ten toon, de participanten uit ons atelier wisten geïnspireerd door
“De Lof Der Zotheid” een ruim assortiment van bizar vaatwerk samen te stellen waarin de alledaagse driften en buitensporigheden werden verbeeld.
Dit jaar werd het atelier aanvankelijk opgestart door Malanka Lannoyé en later voortgezet door Eleni Pascalides.
De ateliers worden door de participanten als zeer zinvol en aangenaam ervaren, plaatsgebrek voor het werken aan grotere stukken is de enige handicap die hier wordt ervaren.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Gem.
6,8

Gem. 42

1 OE

2 alleenstaanden

4 op rust

16

1

5 Laken

5: 20-30

5 Magreb

15 samenwonenden

5 huisvrouw

3:30-40

1 Azië

2 Brusselse Rand

1:40-50

10 Belg

8 Groot Brussel

Wijk

2 Molenbeek

4:50-60
2:62-70
2:70-75
Totaal 17

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Ceramiek

Vr. 10-13 /14 16

2

62

17

420

Gevraagd via convenant 35 ateliers gepresteerd: 62 = +27
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Schildersatelier:
Deze ateliers werden niet meer ingericht wegens de te geringe belangstelling in verhouding met de onkosten.
Er werd evenwel een nieuw aanbod gelanceerd.
Gevraagd via convenant 20 ateliers gepresteerd: 0 = -20
Fonkel(g)oud en splinternieuw:
•
•
•

de leerlingen uit het bijzonder secundair onderwijs van de school Zaveldal;
de senioren uit de buurt die voornamelijk gerekruteerd werden uit het dienstencentrum Kosmos;
de kinderen van KIK (Ket In Kuregem).

Ruth Verberckmoes werd aangetrokken om dit project te begeleiden.
De combinatie leerlingen BuSO en senioren bleek voor sommige senioren niet evident. Gedragsproblemen van sommige leerlingen weerhielden een aantal senioren tot verdere
deelname; het merendeel van de senioren van het dienstencentrum Cosmos stelden zich echter open voor de problematiek van deze leerlingen.
Vanaf februari 2011 werd het atelier versterkt met een zestal agogiekstudenten. Zij droegen er toe bij dat het thema “Voluptas stultitiae” een zichtbare en hoorbare uitwerking
kreeg. De problematiek van de “sans-papiers” werd vervat in een lied. Dit lied werd verNlmd tot een videoclip waar senioren en BuSO-studenten op een speelse manier
bijdroegen aan dit intergenerationeel concept.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Gem. 9,1

Gem. 42

1 OE

2 alleenstaanden

4 op rust

16

1

4 Molenbeek

12: 18-25

10 Magreb

15 samenwonenden

5 huisvrouw

6:60-70

7 Belg

Wijk

6 Elders in Vlaanderen
8 Anderlecht

8 Kuregem

Totaal 18

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Fonkel(g)oud

Ma. 13u45 -16u15

1

13

18

119

Gevraagd via convenant 0 ateliers gepresteerd: 13 = +13
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Dansen à la carte:
Henriette Roth staat reeds jaren garant voor een gedegen aanpak van alle onderdelen met betrekking tot ball-room, classic, standaard- en moderne dansen. Deze dame heeft een
haast encyclopedische kennis ter zake en weet jong en oud, soepel en minder soepel te leiden in ritme en beweging.
Mede door de grote televisiebelangstelling voor de danssport krijgt ons atelier ook wat belangstelling van een aantal jongeren.
Ook in 2011 wisten de dansers zich verdienstelijk te maken tijdens ons wijkfeest en de nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsreceptie is mede dank zij dit atelier uitgegroeid tot een
dansevenement.
Het niet meer toegankelijk stellen van de polyvalente ruimte in de Curo-Hall heeft er echter toe geleid dat we wegens een gebrek aan ruimte aan een maximum bezetting zitten
van onze oefenruimte.
Het gebrek aan een grotere oefenruimte is dan ook een belangrijk pijnpunt in dit atelier. Het uitwijken naar een andere “danszaal” geniet geen belangstelling. De participanten
houden van de sfeer op Beeldenstorm, de mooie binnenkoer en de oude stemmige lokalen, de nostalgie van een dorpsschool heeft een plaatsje in hun hart veroverd.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Gem. 12

1: 15-20

1 OE

2 alleenstaanden

1 leraar

10

10

4 Molenbeek

1: 20-30

10 Magreb

18 samenwonenden

2 student

1 Schaarbeek

2: 21-40

7 Belg

3 op rust

4 Molenbeek

6: 40-50

Wijk

11 Brusselse Rand

6: 50-60
4:60-70

Totaal 20

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Dansen à la carte

Zo. 15u00 -17u00

1

30

12

360

Gevraagd via convenant 30 ateliers gepresteerd: 30 = 0
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Op Maat geknipt:
Bah Seidou is de man die na een tewerkstellingsperiode als art. 60 zich wist te ontpoppen tot een gedreven “meester kleermaker” die niet enkel over de gave beschikt om zijn
kunsten op een vlotte manier in de praktijk om te zetten, maar eveneens de kwaliteiten heeft om zijn gave over te dragen aan anderen.
Seidou leidt wekelijks een naaiatelier. Een vijftal vrouwen leren hier de knepen van het vak en kunnen hierdoor op een prijsbewuste en creatieve manier hun kroost van kleding
voorzien. De participanten van dit atelier zijn zeer tevreden over de vaardigheden en de methodische aanpak. Ook in dit atelier is het pijnpunt het plaatsgebrek en is een
uitbreiding van het machinepark wenselijk.
Daarnaast werd er een samenwerkingsverband opgezet met vzw Televil in Vilvoorde. Seidou geeft wekelijks aan de doelgroepmedewerkers van deze vzw naaiatelier.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

8

2 alleenstaanden

1 werkloos

9

1

2 Molenbeek

1: 20-30

8 Magreb

8 samenwonenden

1 bediende

1 Schaarbeek

5: 21-40

2 Belg

1 Art 60
onderh.

7 Anderlecht

Gem. 6

4: 40-50

Wijk

7 huisvrouw

Totaal 10

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Op maat geknipt

Do 9u00-13u00
Ma 9u00-13u00
Ma 14u00-18u00
Ma 9u00-13u00
Ma 14u00-18u00

2 x 2uur = 2 sessies
2 x 2uur = 2 sessies
2 x 2uur = 2 sessies
2 x 2uur = 2 sessies
2 x 2uur = 2 sessies

6/dag sessies tot mei 2011 = 40

10

680

4/dag sessies van oktober tot
eind 2011 = 28
Totaal 68 ateliersessies

Gevraagd via convenant 40 ateliers gepresteerd: 68 = +28
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24 Karaat &+
Lezing: “Erasmus op de wereld geplaatst”door Prof. Dr. Rudolf De Smet
Rondleiding door het Erasmushuis
Desiderius Erasmus wordt - als tenger mannetje, zoals hij zichzelf betitelt - vaak de reus van het humanisme genoemd. Dat klopt zeer zeker. Hij valt niet weg te cijferen uit het
totaal (en dat waren er velen) van de humanisten. Binnen onze Lage Landen is hij echt wel de grootste. Natuurlijk zijn er ook in Italië, Engeland, Polen, Frankrijk, enzovoort veel
krachtige /guren geweest die de stroming verder hebben doorgedreven. In feite raakt Erasmus elke noot die de mens beroert. Zijn vrouwonvriendelijke vorming bvb. keert om
wanneer hij in Engeland de dochters van Thomas More leert kennen. Zij hadden zin voor humor en spraken “correct Latijn”! De ziekte, de dood, de humor… alles komt in zijn
correspondentie aan bod.
Het Erasmushuis in Anderlecht, waar hij een tijd lang heeft verbleven, is écht wel de geschikte locatie om het over de kleine reus te hebben.
Organisatie: Beeldenstorm vzw in samenwerking met de Vrienden van het Erasmushuis en Zinnema.
Adres: Erasmushuis, Kapittelstraat 31, Anderlecht
– Datum: Woensdag 16 februari 2011 – rondleiding: 17 uur – lezing: 18 uur – Gratis toegang
De lezing werd opgesplitst in twee delen: er was een rondleiding in het Erasmushuis waar professor De Smet toelichting gaf bij de tentoongestelde stukken,
daarna werd er een lezing gehouden in Zinnema.
24 karaat &+ lezing

Aantal

Ori: Belg – Nieuwe B – Magreb – Med OE

Ndl

Fr

Leeftijd

Stad , Gemeente

Erasmus op de wereld

Wijk

Totaal receptieve
momenten

Kuregem

Rondleiding

68

45 Belg
2 Spaans
3 Italiaan
5 Turk
13 Magreb

Lezing

125

95 Belg
4 Spaans
3 Italiaan
6 Turk
15 Magreb

68

6:50-60
10:40-50
40 20-30

8 Anderlecht
10 1000 Brussel
10 Brusselse Rand
5 Antwerpen
5 West VL
10 Oost VL
10 Limburg

6:50-60
10:40-50
97 20-30

20 Anderlecht
23 1000 Brussel
25 Brusselse Rand
13 Antwerpen
14 West VL
20 Oost VL
10 Limburg

Rad

193

Erkennings- en/of financieringsaanvraag

Pagina 17 van 115

Erkennings- en/of financieringsaanvraag

Pagina 18 van 115

Beeldenstorm in BOZAR op zaterdag 26 februari 2011
van 19u00 tot 1u00 “Museum Night Fever”
Voluptas stultitiae! Non-sens
De Latijnse titel Voluptas stultitiae! staat voor het “met volle teugen genieten van zotheid”.
De ondertitel non-sens staat voor onzin naar het Frans 'nonsens', hetgeen we op zijn beurt weer naar het Nederlands als (geen) of zonder richting kunnen vertalen.
Beeldenstorm wil met dit initiatief haar intergenerationeel en multicultureel publiek een geweten schoppen. Waar zal de zotheid stoppen?
Daar waar het de vrijheid van een ander in gevaar brengt? Wat is de perceptie van gek?
Wat is ontaard? Dienen we de perceptie over “gek zijn” bij te stellen, wat betekende “gek” tijdens het ontstaan van het humanisme, tijdens de renaissance en hoe kijken
hedendaagse schilders naar dit gegeven?
Heeft de zot een functie? Kunnen wij een hedendaagse lof der zotheid uitbrengen en hoe zou die klinken?
Hoe zou die lof der zotheid worden uitgebracht via de hedendaagse muzische middelen die ons ter beschikking worden gesteld?
Beeldenstorm geeft een aantal artiesten uit de podiumdisciplines, de Nlm en de plastische kunsten de kans om gedurende een aantal maanden een jeugdig publiek voor te
bereiden op hun toonmoment.
Het toonmoment omvat een mixed-media gebeuren waarbij kortNlm, driedimensionaal werk, graNsche en schilderstechnieken gestalte zullen geven aan de opzet.
Studenten, jongeren en kinderen kregen de opdracht om te werken rond de lof der zotheid en het humanisme.De jongeren die deelnemen aan dit project zijn geen beeldend
kunstenaars, noch leerlingen met rechtstreekse afNniteiten met een kunstdiscipline.
De bedoeling achter deze opdracht is dit jeugdig volkje aan het denken te zetten en dit denkwerk om te zetten in een non-verbale vorm. Op deze manier willen wij, de
begeleiders, de jeugd leren begrijpen hoe een kunstenaar zich overgeeft aan een artistieke discipline en welke intellectuele en technische vaardigheden hij of zij hiertoe dient te
ontwikkelen.
Voluptas stultitiae! Geniet met volle teugen van onze zottigheid
BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten) – Hortahal – Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel – Zaterdag 26 februari 2011 – van 19u00 tot 1u00.
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Tentoonstelling:
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Duivelse Transities
woensdag 2 maart 2011

Lezing: “Duivelse Transities” door Christophe Busch
Voor de derde keer op rij was Christhophe Busch te gast op Beeldenstorm. Zijn exposé over Duivelse Transities blijft jammerlijk genoeg brandend actueel. Het is werkelijk
verbazend hoe Christhophe Busch, criminoloog en specialist op het gebied 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 /lmfragmenten en fotomateriaal, propagandamateriaal en antisemitische literatuur krijgen we inzage in het “dadersgedrag”.
Deze wetenschapper geeft ons inzicht in “destructieve gehoorzaamheid”. Hij bewijst via een aantal belangrijke experimenten uit de geschiedenis, hoe een doorsnee mens door
eenvoudige neutraliteitstechnieken en algemeen kuddegedrag gemanipuleerd en aangezet kan worden tot monsterlijk gedrag.
Christophe Busch is verbonden aan het Vredeshuis in Gent.
Praktisch: Beeldenstorm, Bergensesteenweg 145, Anderlecht – Woensdag 2 maart 2011 om 18 uur – Gratis toegang
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Lezing: “Achteruitkijkspiegel” door Kurt Nahar (Suriname)
Woensdag 23 maart 2011

Als kunstenaar is het niet mijn intentie om zomaar een mooi beeld te creëren. Ik heb een groter doel voor ogen. Door middel van mijn beeldend werk en poëzie hoop ik bij te
dragen aan de bewustmaking van een breed publiek en poog ik de discussie aan te moedigen betreffende zaken die vergeten dreigen te worden, maar enorm belangrijk zijn.
www.readytexartgallery.com
Kurt Nahar (Paramaribo, °1972) woont en werkt in Suriname. De geschiedenis van zijn land, de actualiteit en de bewustmaking daarover, vormen de voornaamste
inspiratiebronnen voor zijn kunstenaarschap. Naar aanleiding van zijn 6 weken durende residentie in de KK GALLERY aan de Vrije Universiteit Brussel, hield de Surinaamse
kunstenaar Kurt Nahar een lezing over zijn werk.
Hij sneed daarbij volgende onderwerpen aan:
• doorbreken van taboes;
• bewustmaken van de gemeenschap van wat er om ons heen gebeurt;
• de andere kant van het leven bespreekbaar maken;
• onrecht aanvechten;
• blik op de toekomst.
De lezing ging door in het KultuurKaffee Gallery, Gebouw Y – Campus Etterbeek VUB – Pleinlaan 2 1050 Brussel – Woensdag 23 maart 2011 om 18 uur
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Beeldenstorm lezing: Opsluiting verzocht
Woensdag 5 april 2011

Lezing: “Opsluiting verzocht of te gek voor recht” door Jenneke Christiaens
Vertrekkende vanuit verzoekschriften waarin de opsluiting wordt gevraagd van “al te gekke” familieleden kwam professor Christiaens tot een re[ectie over vragen zoals: wat is
“gek”, “krankzinnig”, “abnormaal” of “onduldbaar” gedrag.
Zij probeerde aan de hand van voorbeelden, concrete verhalen uit de verzoekschriften, de “evidente” categorie “zot”, knetter en meer te bevragen. Ook en vooral werd daarbij stil
gestaan bij de wijze waarop de reactie op gedrag getuigt van miskenning van de rechten van de zogenaamde “zot”. Het is als kijken in een spiegel… dat meer zegt over onze
onmogelijkheden, intoleranties en grenzen.
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Vernissage “nul op tien?”
Vrijdag 29 april 1911 – 19u30

“nul op tien?” is onze coproductie, in het kader van Anderlechtse Foliekes, met het KultuurKaffee van de VUB.
Op uitnodiging van Prof Wim De Pauw, diensthoofd cultuur aan de VUB, werden we verzocht om in de Gallery' de hersenspinsels van prof. J.P. Van Bendegem uit te werken tot
een videoinstallatie. Prof. Van Bendegem wist met de stelling van Pythagoras een heel creatief leger te ontsporen en aan te zetten tot prettig gestoord denken.
De 9 Nlmpjes “in opdracht” werden geregisseerd door onze huisregisseur Sem Bucman en mede gemonteerd door Greg Delannay, de scenograNe, de technische en artistieke
uitwerking van deze installatie is van Nik Honinckx, de uitwerking werd gerealiseerd in de sociale economieateliers van Beeldenstorm. Het acteerwerk is van participanten en
vaste medewerkers aan de Beeldenstorm-werking.
Gastacteurs in deze coproductie zijn, naast de plaatselijke beroemdheden van Beeldenstorm, Kurt Defrancq en Eddy Vereycken.
Locatie: KK & KK Gallery’ Pleinlaan 2 – 1050 Brussel – Toegang via Triom[aan – inkom 6
Tijdens de vernissage werd een bewijs van de stelling van Pythagoras live door de curator van de tentoonstelling op piano uitgevoerd.
De tentoonstelling liep van 2 tot 19 mei.
maandag – donderdag: 10 tot 18 uur, zaterdag van 14 tot 18 uur.
Rondleidingen door Jean Paul Van Bendegem woensdagen 4 en 11 mei telkens om 14 uur.
Deelname gratis.
De tentoonstelling kan voor educatieve doeleinden ontleend worden door vormingscentra, cultuurcentra, bibliotheken, scholen,…
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1001 Kuregem
zaterdag 7 mei 2011 in Beeldenstorm van 11u00 tot 18u30

1001 Kuregem, onze feestelijke afsluiter van het “schoolseizoen” 2010-2011
Deze vierde editie stond in het teken van de gekheid: VOLUPTAS STULTITIAE! staat voor het “met volle teugen genieten van zotheid”.
Je kon er genieten samen met de agogiekstudenten van de VUB van een spetterende gezinsdag met talrijke concerten en talrijke workshops voor groot en klein.
Alles gratis en hapjes en drankjes aan zéér democratische prijzen.
Voor de minst bedeelden werden er 200 BBQ-cheques ter beschikking gesteld via het Anderlechtse OCMW en via Het huisvandeMens Stalingradlaan.
Deze seizoensafsluiter was ook de dag bij uitstek om eens te snuisteren in de staalkaart van Beeldenstorm: keramiek, dans, Nlm, klassiek, pop, eigen producties, co-producties,
onze kinderwerking. Op onze Kuromarkt kon men zijn creativiteit botvieren in de talrijke gelegenheidsworkshops rond Nlm en fotograNe, dans, beeldhouwen, het project Steen
van onze partners uit Zinnema, luisteren naar verhalen, gooien met taarten en letterlijk met je voeten laten spelen.
De studenten 1ste bachelor agogiek stonden in voor de animatie.

ACTS:

Kraamjes Kuromarkt:

Klassieke muziek (openingsconcert, studio)
Zartir

Balonclown
Circopola
Grime
Henna
Vertelatelier
Theekraampje + koeken
Voetzoolre[exologie
T-shirten maken
Taarten smijten
beatbox
Foto's
Piñata's
Wii
Media
Fruitkraampje
Op maat geknipt
Zaveldal
Suriname
NDL
KIK

Muziekale begeleiding tijdens het eten
Fatou & Ester
Namiddag groepjes binnenkoer Beeldenstorm
Karteraar
Brazilaans groepje
Jazz groepje
Bambou Avenue
Namiddag animatie Kuropark Beeldenstorm
Ropeskipping
Goochelaar
Trampoline
Clown
Beatbox
Namiddag Zwarte zaal (polyvalent)
Capoeira
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Éloge de la Folie
donderdag 19 mei 11 in de VUB

Studenten van het tweede bachelor Mondelinge Taalvaardigheid Frans, onderwezen door Prof. Dr. Evelyne Namenwirth, lieten zich inspireren door de “Lof Der Zotheid”.
Beeldenstorm verzorgde voor hen de artistieke en technische ondersteuning.
Aan de hand van een aantal kortNlms, die opgenomen werden op Kuregemse locaties, brengen zij, in het Frans – het nuttige aan het aangename koppelen – hun zienswijze op
“De Lof Der Zotheid” of “Éloge de la folie”.
Deze kortNlmrealisatie werd geleid door Greg Delannay en begeleid door Sem Bucman, Beeldenstormers van dienst.
Deze gekheid past in een reeks projecten rond onderwijsvernieuwing opgezet door het Interfacultair departement voor taalonderwijs.
Filmprojectie: donderdag 19 mei 2011
om 14 uur en om 19.30 uur
Adres: VUB – Pleinlaan 2 – 1050 Brussel – Toegang via Triom[aan, inkom 6, Promotiezaal gebouw D
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België op zijn kop
Vrijdag 11 november en zaterdag 12 november 2011 en tijdens het paasverlof

25 jaar Klein Kasteeltje
Malanka Lannoyé organiseerde en regisseerde tijdens het paasverlof een atelier animatieNlm. Kinderen van het Klein Kasteeltje werden uitgenodigd.
Op basis van de productie “Dream Village” met kinderen uit Palestina, is Beeldenstorm ervan overtuigd dat de productie “België op zijn kop” zal aansluiten bij de doelstellingen
van de vzw, m.n. zowel de artistieke invulling van haar projecten, het bereiken van kansarme kinderen en het stimuleren van hun creatieve mogelijkheden in een artistieke
productie als naar het ondersteunen van jong talent.
Het animatieproject werd gerealiseerd met kinderen uit het Klein Kasteeltje. De ateliers gingen door in het Nederlands.
Er werd afgesproken dat er geen familienamen noch foto’s zullen gebruikt worden van de kinderen in het Nlmpje.
Het scenario werd uitgewerkt met kinderen van vluchtelingen.
Synopsis:
De kinderen stellen zichzelf voor op de binnenplaats van het Klein Kasteeltje. Ze vertellen dat ze een reis doorheen België zouden maken. Ze vertrekken op een fantasiedier. Ze
gaan samen naar de verschillende locaties in België. Onderweg zoeken ze naar verschillen en gelijkenissen met hun land van herkomst. Op iedere locatie waar ze stoppen, vindt
een interventie plaats, met elementen uit hun cultuur. Op het einde gaan ze samen terug naar het Klein Kasteeltje in Brussel.
De 8 kinderen zijn van allochtone afkomst, residenten Klein Kasteeltje, asielaanvragers & asielzoekers.

24 karaat &+ lezing Tentoonstelling

Aantal

Ori: Belg – Nieuwe B – Magreb – Med - OE

Ndl

Fr

Leeftijd

Stad , Gemeente

Filmprojectie:
België op zijn kop
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Astrid Lindgren – Zvezdoliki Beeldenstorm
woensdag, 5 oktober 2011 19u00

Activiteiten 1000 jaar Sint-Guido
“Bij deze zet Beeldenstorm alle hens aan dek om van september 2011 samen met de talrijke creatieve Anderlechtenaars een memorabel opzet te creëren. In dit opzet worden wij
gesteund door de partners uit het cultuurbanket, de VUB, Kultuurkaffee en het Interfacultair departement voor taalonderwijs, ITO.
Bij het bestuderen van de /guur Sint-Guido stuiten we op devotie, Sint-Guido als patroonheilige van veehandelaars, landbouwers, koetsiers, taxichauffeurs, kosters en
klokkenluiders. Ook de “Klokkenluider” weet onze sympathie te wekken. De Klokkenluider in de betekenis van zij of hij die wantoestanden aan het licht brengt. De klokkenluider
als de vertegenwoordiger van de mens zonder stem, de zwakkere, de verdrukte, de angstige,…
Een aantal eminente sprekers reizen in de voetsporen van “Saint Guidon” le voyageur de windroos rond en brengen een verhaal van rebelse vrouwen, een hulde aan inspirerende
heksen omkranst met walmende klanken uit hun habitats.”
Het Zvezdoliki ensemble o.l.v. Oriana Dierinck, Beeldenstormartiest, verbonden aan onze partner de Muziekacademie van Anderlecht, stelt een reeks van 4 concerten samen.
Iedere componist wordt gelinkt aan een “klokkenluider” van zijn tijd. De klokkenluiders van dienst zijn telkens straffe madammen, die men destijds gerust als heks kon verslijten.
Klokkenluider noord: ASTRID LINDGREN
Voorafgaande lezing door: PROF. MARIE-REINE BLOMMAERT, Directeur van het Interfacultair departement voor taalonderwijs, ITO
ZONDAG 9 OKTOBER 2011 – 15:00 De Noorse (Zeemans)kerk – Italiëlei 8 – Antwerpen
Met muziek van: Haendel-Halvorssen – “Passacaglia” op een thema van Haendel – viool-cello° E. Grieg – Lyrische stücke (selectie) – piano solo
° S. Karg-Elert – “Sonata appassionata” – [uit solo° E. Grieg – Lyrische stücke (selectie – piano solo
° A. Nordheim – “Clamavi” (1980) – cello solo° E. Grieg – Lyrische stücke (selectie) – piano solo
° A. Huybrechts – “Sonatina” (1934) – [uit-altviool° E. Grieg – Lyrische stücke (selectie) – piano solo
Uitvoerende musici: Oriana Dierinck – [uit, Claire Lechien – viool, Katelijne Onsia – altviool, Elke Wynants – cello, Nicolas Callot – piano
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Resultaat 2:
De organisatie van na- en buitenschoolse activiteiten: Na School
Opgenomen in het convenant

Gerealiseerd

Verschil

25 zangateliers

11

-14

Stembegeleiding Evelyne Namenwirth

4

+4

Fonkel(g)oud en splinternieuw kleuters

7

-3

23

-2

6
15
14

+10

Fonkel(g)oud en splinternieuw

Crea-boem (mixed media)

25 ateliers

Mixed media ateliers:
Kookateliers
Kleuteratelier december - mei 2011
Ateliers kinderziekenhuis

25 ateliers

Ateliers tijdens de schoolvakantie waaronder de activiteit “muze in Bikini”
België op zijn kop

1 activiteit tijdens Paasverlof

Begeleiding creatieve processen in het jeugdwerk i.s.m. JES EN WMKJ’s

1 aanvraag
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Wijze van meten 2:
De naschoolse activiteiten richten zich vooral naar KIK.
Ket In Kuregem is een initiatief dat opgericht werd op verzoek van de Nederlandstalige diensten van de Gemeente Anderlecht door een aantal partners uit Kuregem:
• Huis der gezinnen
• Buurtsport
• Walhalla
• Beeldenstorm
• XYZ
De bedoeling was zich ten dienste te stellen voor de kinderen die school lopen in de Nederlandstalige buurtscholen Grondels & Voorzienigheid.
Beeldenstorm vervulde deze taak geruime tijd voor het oprichten van KIK en heeft de eerste jaargang dit project administratief en inhoudelijk ondersteund.
Ondertussen is KIK uitgegroeid tot een IBO met een buurtnetwerk.
Daarnaast was er een vakantiewerking waarbij wij het project “België op zijn kop” organiseerden met kinderen uit het Klein Kasteeltje,
en een crea-activiteitenaanbod dat we realiseerden voor de gehospitaliseerde kinderen in het UZ Jette.
Vanuit het overige jeugdwerk JES en andere WMKJ’s werd er geen speciNeke vraag gesteld.
Fonkel(g)oud & Splinternieuw
Begeleiding Ruth Verberckmoes
Deze sessies verliepen van januari tot mei telkens op maandag van 16.15 uur tot 17.15 uur.
We merkten dat het aanbrengen van een nieuw medium, de muziekactiviteit, een welgekomen afwisseling was in ons muzisch aanbod.
De aanzet werd wat bemoeilijkt door het feit dat de twee vestigingsplaatsen van KIK, Grondels en Kameleon; niet gelijktijdig het atelier vervoegden. Door de toevoeging van een
tweede groep tijdens de muzieksessie ging de concentratie van de kinderen verloren. Er werd dan ook gekozen voor een beperking en slechts één groep te bedienen zodat de
sessies ongestoord hun verloop kenden.
De activiteit werd gevoed met volgende liedjes:
De kippen, Herman van Veen – Vrolijk, Herman van Veen - Als ik kon toveren, Herman van Veen - Welles nietes, Jeroen Schipper - La la la land, Demi Levato - Do re mi uit de
Sound of Music - De snoopie boogie, van Tom Stone - Goed gedaan banaan, chiro liedje
Boeken die gebruikt werden zijn: Kindersongfestival boek van Tom Stone - Rood rood mannetje van Jeroen Schipper - Muziekkriebels van Hermien Wiechers
Interpretatie:
Liedjes die ze al goed kenden werden verder uitgediept. Dit gebeurde door de liedjes op verschillende manieren te zingen: verschillende gevoelens, verschillende personages, in
twee groepen, solo, met uitbeelden, met dirigent, …
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Theorie:
De noten van do tot do werden geleerd. Ze leerden deze noten schrijven en zingen in verschillende combinaties.
Methode:
Iedereen was een noot en mocht zijn of haar noot op een bepaald moment zingen. De componist bepaalde wanneer. Deelnemers hebben ook verschillende ritmes geleerd en
kunnen deze al een beetje lezen en uitvoeren. Ze hebben zelf ritmepatronen gemaakt, die ze dan zelf noteerden.
De deelnemers hebben ook enkele instrumenten overlopen en geluisterd naar hoe ze klinken.
Afsluiten:
Het afsluiten deden we altijd op een toffe manier. Het herhalen van een liedje of een spelletje dat ze leuk vinden. Hun favoriete afsluitspelletje was de muzikale machine. Iedereen
zit neer op een stoel. We kiezen samen wat onze machine gaat doen: lachmachine, chocolademachine, dierenmachine,… Dan zet iemand zich recht en begint een geluid te
maken. Het is de bedoeling dat dit geluid constant blijft. Er komt iemand bij die dit geluid aanvult. Aanvankelijk resulteerde dit in volledige chaos. Na een tijd van tips geven
konden de deelnemers hun ritme stabiel houden en kregen we echt super toffe machines. Als de machine volledig is mogen de deelnemers één voor één terug op hun stoel gaan
zitten. De deelnemers werden steeds begeleid. Deze KIK-begeleider(s) hielp(en) als de kinderen te luidruchtig worden of echt storen. Ze doen echter niet altijd zelf mee. Indien ze
mee doen zijn de deelnemers zelf steeds enthousiaster. We proberen de begeleiders dus steeds te betrekken, dat geeft een serieuze boost aan de sfeer.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 6

6:6-12

7 Magreb

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

4

2

Anderlecht

Kuregem

4 Afrikaans
1 Mediterraan
Totaal 66

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Fonkel(g)oud & splinternieuw

Ma 16u15-17u15

1

11

12

66

Gevraagd via convenant 25 ateliers gepresteerd: 11 = - 14
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Atelier stembegeleiding door Evelyne Namenwirth
Begeleiding Nlm: Sem Bucman
Heeft uw kind faalangst?
Is het schuchter?
Kan het niet stil zitten?
Kan het zich moeilijk concentreren?
Wordt uw kind gepest? Is uw kind zenuwachtig?
Heeft uw kind angst? Pest uw kind andere kinderen?
6 woensdagen werden een 5-tal kinderen begeleid door stembegeleidster Evelyne Namenwirth.
Doel: Klank en ritme zijn universeel en eigen aan alle culturen. Elke mens, elk kind heeft haar/zijn eigen ritme voornamelijk bepaald door haar/zijn ademritme. Door spanningen,
ziektes, stress, wordt het ritme vaak verstoord. Aan de hand van eenvoudige, speelse oefeningen en liedjes worden de kinderen bewustgemaakt van hun eigen ademritme . Zij
worden kalmer, zelfbewuster en kunnen aldus Ner en vrij het leven tegemoet.
Voor kinderen uit het 4de leerjaar
Gans het proces werd verNlmd tot een kleine documentaire en dit Nlmpje werd vertoond tijdens de week van de klank op woensdag 25 januari 2012, in het Flageygebouw.De
kinderen waren ook aanwezig tijdens die presentatie en namen deel aan de publieke sessie.

Aantal

Leeftijd

Gem. 4

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

2 Magreb

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

2

2

Anderlecht

Kuregem

2 Afrikaans
Totaal 4

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Stembegeleiding

Wo: 14u00 tot 16u00

4

Totaal 4 ateliersessies

4

16

Gevraagd via convenant 0 ateliers gepresteerd: 4= +4
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Fonkel(g)oud & Splinternieuw
Oriana Dierinck
De fakkel van dit atelier doorgeven aan een nieuwe muziekdocente bleek geen eenvoudige opdracht. We behouden zeer mooie herinneringen aan het werk van Ruth; spijtig dat
de praktische beslommering van de verplaatsing uit het Antwerpse onze samenwerking tot een einde dwongen.
Door dit alles hebben wij een wijziging moeten aanbrengen in dit programma. Vanaf oktober 2011 werd het atelier georganiseerd telkens op dinsdag van 16u00 tot 17u00. De
doelgroep werd ook gewijzigd en er werd gefocust op de kinderen van de laatste kleuterklas. Kinderen van KIK die na schooltijd komen zingen was de basisgedachte die wij al
vlug dienden bij te stellen door een meer afwisselend aanbod dat zich ontspon tussen bewegen, luisteren, knutselen dit alles geïnspireerd door muziek.
Uiteraard bleef zingen een belangrijk onderdeel.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 12

4-5

6 Magreb

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

6

6

Anderlecht

Kuregem

4 Afrikaans
Totaal 4

2 Mediterraan

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Fonkel(g)oud & Splinternieuw
Kleuters KIK

di: 16u00 tot 17u00

1

Totaal 7 ateliersessies

12

84

Gevraagd via convenant 0 ateliers gepresteerd: 7 = +7
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Creaboem
Begeleiding: Jeremy Olivier, Nik Honinckx, Rachida Mechal en Mieke De Bisschop
Telkens op woensdagnamiddag wordt er een beeldend atelier ingericht. Kinderen tussen 6 en 12 werken met plastische materialen.
Tweedimensionele en driedimensionele vormgeving. Deze creatieve sessies worden telkens ingeleid met verhalen en beeldmateriaal en worden gelinkt aan grote Nguren uit de
plastische kunsten. Belangrijke aandachtspunten in dit atelier zijn:
• sfeerschepping;
• naar verhalen luisteren en verhalen zelf maken;
• het speels aanleren van het Nederlands;
• aandacht voor het individu;
• leren in groep werken;
• het leren appreciëren van de creatieve vaardigheden door het resultaat de gepaste aandacht te geven:
• toonmoment
• groepstentoonstelling
• inpassen in de themawerking van Beeldenstorm.
Nieuw dit jaar is de invoeging van een kookatelier: telkens kunnen 3 kinderen samen met onze medewerkster Rachida gezonde hapjes voorbereiden.
Zij maken telkens voor gans de KIK-bende een gepaste versnapering.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 13

6-12

4 Afrikaans

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

9

1

Anderlecht

Kuregem

10 Magreb
3 Mediterraan

Totaal 14

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Creaboem

Wo: 13u45 tot 16u15

1

23

14

299

Gevraagd via convenant 25 ateliers gepresteerd: 23 = -2
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Kookatelier
Op woensdagnamiddag kunnen een 3-tal kinderen terecht in het kookatelier van Beeldenstorm.
De kinderen krijgen hier de gelegenheid om basiskeukenvaardigheden aan te leren, de aandachtspunten in dit atelier zijn:
• gezonde voeding;
• hygiëne;
• wegen en verhoudingen;
• taal;
• presentatie.

Aantal
Gem. 3

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

1 Afrikaan

Vr

M

1

2

Stad Gemeente

Wijk

Anderlecht

Kuregem

1 Magreb
1 Mediterraan
Totaal 3

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Kookatelier

Wo: 13u45 tot 16u15

1

6

3

18

Gevraagd via convenant 0 ateliers gepresteerd: 6 = +6
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Kleuteratelier
januari – mei 2011

De oudste kleuters werden telkens op dinsdagavond van 15u30 tot 17u00 vergast op een gewenningsatelier.
In dit atelier willen we de kinderen prikkelen met de verschillende muzische expressievormen.
Begeleiding van dit atelier: Jeremy, Nik Honinckx.
We merken in deze groep een aantal hyperkinetische kinderen en een paar kinderen met gedragsstoornissen.
Rust brengen in deze groep is dus een eerste werkpunt.
Verschillende methodes werden hiertoe aangewend.
Werken met verhalen: via een verhaalmethode waarbij cartoonachtige tekeningen bepaalde emoties opwekken, maken de kleuters hun eigen verhaal.
Dit verhaal gaan zij vervolgens uitbeelden, tekenen, knutselen of zingen.
Relaxatie-oefeningen: kinderen krijgen relaxatietapijtjes en worden begeleid in het beluisteren van klanken en muziek via basis yoga-oefeningen.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 17

4-5

4 Afrikaans

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

9

8

Anderlecht

Kuregem

8 Magreb
2 Belg
3 Mediterraan
Totaal 17

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Kleuteratelier
KIK

Di 15u30-17u00

1

15

17

255

Gevraagd via convenant 0 ateliers gepresteerd: 15 = +15
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Ateliers tijdens de schoolvakantie waaronder de activiteit “muze in Bikini” en “België op zijn kop”.
25 jaar Klein Kasteeltje.
Malanka Lannoyé organiseerde en regisseerde tijdens het paasverlof een atelier animatieNlm. Kinderen van het Klein Kasteeltje werden uitgenodigd.
Op basis van de productie “Dream Village” met kinderen uit Palestina, is Beeldenstorm ervan overtuigd dat de productie “België op zijn kop” zal aansluiten bij de doelstellingen
van de vzw, m.n. zowel de artistieke invulling van haar projecten, het bereiken van kansarme kinderen en het stimuleren van hun creatieve mogelijkheden in een artistieke
productie als naar het ondersteunen van jong talent.
Het animatieproject werd gerealiseerd met kinderen uit het Klein Kasteeltje. De ateliers gingen door in het Nederlands.
Er werd afgesproken dat er geen familienamen noch foto’s zullen gebruikt worden van de kinderen in het Nlmpje.
Het scenario werd uitgewerkt met kinderen van vluchtelingen.
Synopsis:
De kinderen stellen zichzelf voor op de binnenplaats van het Klein Kasteeltje. Ze vertellen dat ze een reis doorheen België zouden maken. Ze vertrekken op een fantasiedier. Ze
gaan samen naar de verschillende locaties in België. Onderweg zoeken ze naar verschillen en gelijkenissen met hun land van herkomst. Op iedere locatie waar ze stoppen, vindt
een interventie plaats, met elementen uit hun cultuur. Op het einde gaan ze samen terug naar het Klein Kasteeltje in Brussel.

Werkprocedure
Eerste fase
De kinderen wonen allemaal in het Klein Kasteeltje te Brussel. Ze zijn van verschillende origine. Om het het project op te starten organiseerden we een brainstorm. Ze kregen een
reeks vragen en antwoordden steeds met een tekening. De eerste vraag die gesteld werd is, teken jezelf. Dan werd de vraag gesteld om hun huis te tekenen waar ze vroeger in
woonden. Dan de omgeving waar hun huis in stond.
Andere vragen die daar op volgden:
• teken vertrouwde muziekinstrumenten,
• een vertrouwd gerecht,
• een typisch souvenir,
• de vlag van hun land van herkomst,
• vertrouwde planten,
• vertrouwde dieren,
• typische klederdracht,
• waar hield je het meeste van in je land?, waarvan hield je minder?
Met deze tekeningen krijgen we een beeld van hoe ze leefden. We krijgen een idee van welk visueel materiaal er kan gebruikt worden in het Nlmpje.
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In de tweede fase
kregen ze beelden te zien van België en van enkele belangrijke plaatsen:
• Het Atomium,
• Rubenshuis Antwerpen en schilderijen van Rubens,
• Gravensteen van Gent,
• Mercator te Oostende,
• Ambiorixbeeld in Tongeren,
• Dinant,
• De Leeuw van Waterloo,
• Baraque Fraiture,
• Tour de Gavre Chièvre,
• Station Luik-Guillemins.
Bij iedere plaats werd kort uitgelegd waarom deze belangrijk is. De keuze van beelden waren divers omdat iedere kind door iets anders wordt aangetrokken. Het was ook de
bedoeling om te tonen dat België heel divers is.
In de derde fase
kregen ze beelden te zien van hedendaagse kunstenaars die op een grappige manier verschillende elementen uit diverse culturen hebben samengebracht. vb. Andrea Offermann,
Chandler Wood, Jane Alexander, Aimé Ntakiyica,..
Dit had als doel: hun fantasie te stimuleren en te komen tot een nieuwe beeldentaal.
Vervolgens werd hun gevraagd om een plaats uit te kiezen uit deze beeldenreeks. Hierbij bedachten ze een kleine interventie door beeldelementen te verwerken uit hun cultuur.
Er werd hun verteld dat ze hun fantasie volledig de vrije loop konden laten gaan.
In de vierde fase
tekenden ze hun fantasiedier. Deze kon men verdelen in drie soorten:
• Het eerste was een herkenbaar dier uit hun eigen land,
• Het tweede een beschermdier,
• Het derde hun lievelingsdier.
Met deze dieren reizen ze doorheen België.
In de vijfde fase
Werd er besproken welke van hun interventies bruikbaar zijn of eventueel nog aangepast moesten worden.
Om de reisweg van de kinderen te volgen in het Nlmpje werd gebruik gemaakt van een landkaart. Op deze landkaart stippelden we de route uit.
Wat zou de meest logische weg zijn om deze plaatsen te bezoeken?
Om de verschillende plaatsen met elkaar te verbinden werd er gekeken naar de verschillende landschaptypes van België.
Vanuit deze route werd dan het storyboard samengesteld.
In de zesde fase
werd alles uitgetekend om het Nlmpje te maken.
Daarna werd het animeren georganiseerd.
Dit was een gigantische klus waarbij de kinderen op een boeiende manier kennis verworven over hun nieuwe thuisland.
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Vertoningen
De Nlm zelf werd 3 maal getoond, tijdens een speciNek ingericht toonmoment voor de ouders van deze kinderen in het Klein Kasteeltje en tijdens de opendeurdagen in het Klein
Kasteeltje.
Aantal

Leeftijd

Gem. 8

6-12

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

5

3

1000 Brussel

Klein Kasteeltje

Totaal 8
Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Ateliers
België op zijn kop
paasverlof

6x : 13.30 – 17u00

2 x 1.30uur = 2 sessies

6X 10u00 – 16.00

2 x 2.30uur = 2 sessies

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

8

96

24

ProNel: 8 kinderen: Asielzoekers.
Begeleiding creatieve processen in het jeugdwerk i.s.m. JES EN WMKJ’s – Brusselklas JES
Beeldenstorm ontving de ouders en de leerlingen van basisschool 13 op 26 mei 2011
Totaal participanten 40
Aantal

Leeftijd

Gem. 40

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

5 Afrikaans
10: 20-30

30 Magreb

20: 21-40

5 OE

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

40

.

Anderlecht

10: 40-50
Totaal 40
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Kinderziekenhuis UZ Jette
Studenten Agogiek VUB
Sinds 2011 bekommert Beeldenstorm zich ook over de creativiteit bij kinderen die gehospitaliseerd worden in het UZ Jette.
De niet-bedlegerige kinderen tussen 4-16 worden na de onderzoeken, indien ze dat wensen, opgevangen in een creatief atelier van het ziekenhuis.
Via deze activiteiten proberen de agogiekstudenten deze jongeren wat a[eiding te bezorgen.
14 maart
21 maart
25 maart
28 maart
1 april
4 april
8 april
12 april
14 april

Badria & Nida:
Venetiaanse maskers voor leeftijdsgroep 3
Simon & Ann-SoNe:Lente-Collage & Verven met wattenstaafjes
Birthe & Judit:
Eierschalenmozaiek + macramébandjes
Lotte & Emma:
Kussenslopen versieren met alle leeftijdsgroepen
Ann-SoNe & Tess:
Aprilvissen knutselen en voelspel
Florien & Laure:
Cupcakes en goochelen
Jente & Farah:
Birthe & Judit:
Paasmandjes
Badria & Nida:
Het kuiken uit het ei & Vogels mbv kartonnen bordjes

November – December

5 creatieve ateliers van Elies De Schrijver met Sint-Niklaasfeest

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 8

4-16

Geen inzage

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

5

4

Molenbeek

Wijk

Schaarbeek
Anderlecht
Brusselse Rand
Groot Brussel
Totaal 10

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Kinderziekenhuis

Tussen 14u00 en 17u00

meerdere

14

8

112
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Resultaat 3:
De organisatie van het wijkfeest “1001 Kuregemse Vertellingen” apotheose van de sociaal-artistieke en kunsteducatieve activiteiten met partners uit de buurt en aan de hand van
toonmomenten van verschillende producties die gegroeid zijn vanuit buurtwerking;
•

Cultureel-culinair: participatie aan de “Wijk van de smaak” (GC De Rinck Anderlecht)

•

Intergenerationeel

•

Een kunstwedstrijd voor en door de wijk: voorbereiding nieuwe 8 Beaufortwedstrijd in samenwerking met de dienst Cultuur VUB

•

De Nieuwjaarsreceptie

•

Ons Patrimonium in feestverpakking

•

Secret Garden, een ceramiektentoonstelling (eind juni 2011)

•

Dans: optredens tijdens het wijkfeest en tijdens de Jaarmarkt in Anderlecht en atelierwerking

•

Participatie aan 500 jaar Lof der Zotheid met het programma Voluptas stultitiae

•

Voorbereiding programma 1000 jaar Sint Guido

•

Uitwerking (ontwerp & realisatie) tentoonstelling rond kunst en wetenschap (co-productie met VUB Dienst Cultuur)

•

Promotie en uitvoering productie “17.912 dagen geboeid door schoonheid”

•

Voorbereiding nieuwe kunstuitgave

Erkennings- en/of financieringsaanvraag

Pagina 47 van 115

Wijze van meten 3:
Cultureel-culinair: participatie aan de “Wijk van de smaak” (GC De Rinck Anderlecht)
De Rinck verkoos eenzijdig om niet langer met Beeldenstorm samen te werken.
Wij betreuren deze houding te meer daar wij destijds de krijtlijnen voor dit evenement mee hebben uitgetekend:
• samenwerking Slachthuizen;
• samenwerking Dirk De Prins;
• lancering van het project in de lokalen van Beeldenstorm;
• ontwerp, lay-out en uitvoering kookboekje;
• realisatie en ontwerp van het promotiedrukwerk;
• promotieNlmpje en verslag van de eerste editie.
Als reden voor de beëindiging wordt aangehaald dat binnen onze graNsche vormgeving men te duidelijk kan zien dat dit werk is van Beeldenstorm. Met andere woorden, het is
ons niet gegund om ons te proNleren in een project waar wij gratis onze diensten aanbieden.
Wij stellen het beleid van de GC De Rinck bij deze wel in vraag. Verschillende keren hebben wij gemerkt dat De Rinck een aantal activiteiten naar zich wil toetrekken en daarbij
zonder gène de initiatiefnemer(s) doodzwijgt.
Recentelijk mochten wij dit ook ondervinden tijdens onze activiteit op de Jaarmarkt (hoedenatelier). Onze naam en initiatief werd niet op hun drukwerk vermeld.
Daarnaast merken wij ook dat zij menen hun waardeoordeel betreffende kunsteducatieve activiteiten als waarheid te aanzien. We merken dat er nauwelijks interesse is voor onze
producties, de afwezigheid van de “leidinggevenden” tijdens onze toonmomenten is meer dan opvallend.
“Het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvel” is blijkbaar het motto van dit gemeenschapscentrum.
De promotie van onze activiteiten via hun cultuurkalender is verwaarloosbaar en een kwestie van de gemoedsgesteldheid van een enkeling.
Intergenerationeel
Onze receptieve activiteiten zijn steeds intergenerationeel opgevat. Dit uit zich zeker tijdens de toonmomenten, wijkfeest en nieuwjaarsreceptie,
maar eveneens in de gerealiseerde producties.
Een kunstwedstrijd voor en door de wijk
Voorbereiding nieuwe 8 Beaufortwedstrijd in samenwerking met de dienst Cultuur VUB. Er werd de voorkeur gegeven om de laatste 8 Beaufortwedstrijd tentoon te stellen tijdens
de activiteiten rond 1000 jaar Sint Guido. De tentoonstelling in september 2012 zou dan ook de lancering zijn voor een nieuwe wedstrijd.
De Nieuwjaarsreceptie
Ook op 14 januari 2011 mochten we rekenen op een grote opkomst van wijkbewoners en participanten tijdens deze jaarlijkse traditie, een combinatie van een terugblik op het
voorbije werkingsjaar waarbij via tentoonstelling en Nlmfragment een overzicht werd gegeven over de gerealiseerde projecten. Het werk van Paul Teughels, één van onze
fotografen van de kunstuitgave “geboeid door schoonheid” werd tentoongesteld tijdens de receptie en kreeg later in het jaar op 26 maart 2011 een tentoonstelling in Zinnema.
Over Paul Teughels:
Paul zag het levenslicht in Jette, op tweede paasdag, 22 april 1946. Een stuitligging. Een voorteken van de goden.
Dwarsliggen, uitdagen, op de kast jagen, zwanzen en vrij onderzoeken zijn immers de charmante eigenschappen van deze Brusselse Ket.
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Paul is de 4de van vijf, hij komt uit een sterk sociaal geëngageerde familie. Pauls moeder was immers de stichter van de Rijkslagere school in Sint-Gillis.
Zijn kindertijd bracht hij door aan de Place Sainctelette. Hij woonde boven het Lunatheater: het zicht op het kanaal, de wegvarende boten, het Klein Kasteeltje, de drukte van deze
omgeving hebben vast bijgedragen tot zijn latere nomadenbestaan. Na zijn humaniora aan het Atheneum van Brussel studeerde hij aan het Nara/-instituut, hij genoot er naast een
fotogra/eopleiding ook een /lmopleiding. In 1965 trok hij de schoolpoort dicht en werd hij, in 1966, één van de 7 anonieme fotografen van het Laatste Nieuws onder leiding van
Raymond Van der Plasse.
Paul ontpopte zich tot een speurende nomade, exploiteerde grondig onze Brusselse Biotoop. Voor de dames (hij bouwde er 18 liefdesnestjes en opereert momenteel als “Ardense
jager” te Otré en wijde omgeving).In alle anonimiteit bracht hij getuigenissen van blijde en wereldschokkende gebeurtenissen, “bewogen fotogra/e” met oog voor het detail dat
net het grote verschil maakt.
Er volgden verschillende opdrachten, onder andere voor Paris Match. Zijn voorbeelden zijn Bresson en Capa. “Voorbeelden” maar Paul is zeker geen na-aper, Paul is een
onderzoeker die vergelijkt, wikt en weegt en die weet hoe de expertise van “een ander” te verrijken met zijn eigenzinnige kijk op de wereld.
Ik wil graag even stilstaan bij de anonieme status die de fotografen destijds ondergingen als werknemer bij die bewuste gazet. We kunnen het ons de dag van vandaag haast niet
meer inbeelden dat een auteur zijn werk niet signeert. Mij leert de kunstgeschiedenisles dat dit praktijken waren van voor de renaissance, van voor het humanisme. Toen alles nog
in functie diende te gebeuren en er zeker niet teveel aandacht diende geschonken te worden aan het individu. Kunstenaar in functie van macht en goden.
Tot 1996 werken in de anonimiteit, dat tekent een mens en dat zal wel ergens pijn doen. Vandaar, beste genodigden, heb ik mij ten stelligste voorgenomen dat ik bij iedere
gelegenheid dat “anonymus” te bekijken of te beluisteren valt, zal denken aan Paul en aan zijn werk. Temeer omdat ik de foto’s die hier vandaag hangen ervaar als beelden bij
/lmmuziek. Pauls foto’s sluipen langzaam je netvlies binnen en brengen je in een sfeer. Zijn foto’s brengen je muziek. Wijsjes die je niet meer loslaten, plagerig, speels. Ouvertures
bij het aanbreken van een eerste ogenschijnlijk banale dag. Een dag waarop bomen plots in staat blijken te zijn om te praten en hun tristesse te delen met de wolken in de lucht. Of
de spitse tepel in het meisjesshirt die verlangend lispelt van “waag het niet”.Om den brode diende Teughels zijn beeld af te stemmen op dat van de gemiddelde lezer.
Nu geeft hij lens en body ander voer. Hij verwondert zich over de onachtzaamheid van de mens tegenover het meest beladen religieuze symbool, ‘het kruisbeeld’.
Op een verrassende manier maakt deze voyeur ons deelzaam in zijn observaties. Niets werd in scène gezet.
De vergankelijkheid, de dood en het lijden stellen hier tentoon en hoe! Roestig in de borst doorboord, vermoeid door de armen gezakt, juichend als een cheerleader, ontsnapt aan
zijn drager, hol en met spinrag omsponnen en ongemanierd de rug toegekeerd. Paul brengt ons de schoonheid van onze lelijkheid.
Beste mensen, Paul uit de anonimiteit halen is onze aangename plicht en we zijn nog maar wat apetrots dat Paul Teughels de stal van Beeldenstorm heeft vervoegd en dat hij ook
samen met de andere artiesten, Bert De Keyser, Kurt Nahar, Jenneke Christiaens en Hanne Deneire, belangeloos geparticipeerd heeft aan onze kunstuitgave.
De minister van Onderwijs Pascal Smet gaf toelichting aan het publiek welke de functie is van de kunst-educatieve opdracht die door Beeldenstorm wordt ingevuld in de
Kuregemwijk. Hoogtepunt van de avond was naast de geslaagde dansavond met orkest El Paoné, de voorstelling van de eerste twee a[everingen van onze mini-sitcom vzw
Trekhond. Regisseur Sem Bucman werd in de bloemetjes gezet.
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Ons kunstpatrimonium in feestverpakking: Pelgrimshuis
Begeleiding: Nik Honinckx, Malanka Lannoyé en stagiair Gerben Pulinckx
Festival des Enfants is de opdrachtgever van een project rond het Brusselse kunstpatrimonium. In opdracht van de Brusselse Minister belast met het Brussels Kunstpatrimonium, de
heer Charles Piqué, werkten we aan een bewustmakingscampagne voor het restauratieambacht.
Dit project dat al verschillende jaren loopt richtte zit dit jaar tot 5 scholen, 4 Franstalige en 1 Nederlandstalige.
De pedagogische en artistieke zorg voor de Nederlandstalige school is een opdracht voor Beeldenstorm.
De doelgroep van de opzet zijn kinderen uit het 5de studiejaar basisonderwijs. Bij dit alles wil men hen toeleiden tot technische vakken.
Het Pelgrimshuis in Sint-Gillis stond in de steigers en de kinderen bezochten deze site in “volle restauratie”.
De kinderen van het vijfde en zesde studiejaar van de basisschool Scheut kregen 3 theoretische ateliers waarbij hun toelichting werd gegeven bij begrippen
rond architectuur, ambacht en restauratie. Er werd een werkschrift uitgewerkt door Gerben Pulinckx rond deze onderwerpen.
Daarna werden er praktische ateliers georganiseerd waarbij wij het stucwerk, dat werd toegepast in menig vertrek van het Pelgrimshuis, aan de hand van een aantal ontwerpen en
experimenten bestudeerden. Nieuw stucwerk werd ontworpen en het oude werd geïmiteerd.
Onze bijdrage van dit opzet werd graNsch verwerkt in een reeks wimpels, gelayout door het graNsch atelier van Beeldenstorm, en tentoongesteld aan de steigers van het
Pelgrimshuis. Gedurende 2 maanden was dit resultaat zichtbaar. Daarnaast werd er ook een tentoonstelling uitgebouwd in het Pelgrimshuis met de resultaten van de leerlingen uit
de verschillende deelnemende klassen. De leerlingen voerden het woord tijdens de rondleiding aan de minister en zijn gevolg.
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Ongeveer 2500 mensen werden geconfronteerd met het project van de leerlingen, de tentoonstelling aan de steigers.
2500 receptieve participaties
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Secret Garden, een ceramiektentoonstelling (eind juni 2011)
De ceramiektentoonstelling werd georganiseerd tijdens het wijkfeest.
De titel van de tentoonstelling werd voor de gelegenheid gewijzigd in “Het banket van Erasmus”.
De participanten van dit atelier toonden hun jaarresultaat dat de installatie “Het banket van Erasmus” evoceerde.
Een feestelijk gedekte tafel met bizar vaatwerk met afwijkende menselijke trekjes.
Dans: optredens tijdens het wijkfeest en tijdens de jaarmarkt in Anderlecht en atelierwerking
Dansen à la carte was present tijdens de nieuwjaarsreceptie en het wijkfeest 1001 Kuregem. Er werd geen beroep meer gedaan op de dansers door GC De Rinck tijdens de
Anderlechtse Jaarmarkt noch later in het jaar op 2 juli 2012 tijdens Tournee General (sic) Generale. Wel werd er beroep gedaan op ons videoatelier om Tournée-Génerale te
verNlmen.
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Participatie aan 500 jaar Lof der Zotheid met het programma Voluptas stultitiae
Beeldenstorm wist in samenspraak met het Anderlechtse cultuurbanket een aardige agenda samen te stellen voor deze bijzondere viering. De concretisering vond plaats binnen de
24 karaat & + evenementen.
Daarnaast was:
• “De lof der zotheid” het jaarthema 2011
• Lezing: Erasmus op de wereld geplaatst (16-feb-2011)
• in BOZAR (26-feb-2011)
• Lezing: Duivelse Transities (2-mrt-11)
• Lezing: Achteruitkijkspiegel (23-mrt-2011)
• Lezing: Opsluiting verzocht (5-apr-2011)
• Vernissage “nul op tien?” (29-apr-2011)
• Tentoonstelling “nul op tien?” (2 – 19-mei-2011)
• 1001 Kuregem (7-mei-2011)
• Éloge de la folie (19-mei-2011)

BozarBozar

Erkennings- en/of financieringsaanvraag

Pagina 53 van 115

Voorbereiding programma 1000 jaar Sint-Guido
Naar aanleiding van 1000 jaar Sint-Guido leefde de behoefte vanuit verschillende Nederlandstalige verenigingen om zich tijdens dit feestjaar op een creatieve manier te
manifesteren teneinde deze verjaardag, tevens het millenniumfeest van Anderlecht, de nodige luister bij te zetten.
Uiteraard wordt hier rekening gehouden met het feit dat deze herdenking ook een feest wordt voor de anders- of niet-gelovigen. We kijken wat ons bindt. Voor de ontleding van de
Nguur Sint-Guido wordt er een beroep gedaan op historici zoals ondermeer Roel Jacobs.
Daarbij aansluitend op devotie en de legende rond de Nguur Sint-Guido, patroonheilige van veehandelaars, landbouwers, koetsiers, taxichauffeurs, kosters en klokkenluiders,
maken wij ons eigen verhaal via 3 artistieke parkoers.
Het thema voor deze parkoers is “Het beest in de mens”.
Een artistiek parkoers (in open lucht):
Het beest in de mens:
In samenwerking met het cultuurbanket Zinnema en de Academie Beeldende Kunsten Anderlecht zetten we een openlucht-tentoonstelling op met als thema “het beest in de
mens”: 40 kooien van 250 x 250 x 250 cm, deze kooien worden geïnstalleerd op een uitgelezen locatie (vermoedelijk langs het kanaal). In deze kooien krijgen 40 beeldende
kunstenaars de kans om hun fascinatie van het dierlijke in de mens te kooien en tentoon te stellen.
De “gelanceerde” kunstenaar zal de beginnend kunstenaar op sleeptouw nemen.
Waarom precies 40 kooien?
De Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht zal in september 2012 precies 40 jaar bestaan.
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Klokkenluiders
De Klokkenluider van Anderlecht
Sint-Guido is naast zijn talrijke verdienste ook de patroonheilige van de klokkenluiders.
Een klokkenluider is, behalve iemand die (kerk)klokken luidt (zie Klokkenluider – letterlijke betekenis):
• ofwel een werknemer die misstanden in zijn bedrijf of organisatie naar buiten brengt (Van Dale), daarbij al dan niet anoniem;
• ofwel iemand die van binnen de handelende organisatie illegaal handelen, misstanden, of onrecht binnen bestaande machtssystemen openlijk aan de kaak stelt;
• ofwel iemand van buiten die als belanghebbende misstanden in een bedrijf of organisatie naar buiten brengt, al dan niet anoniem.
In de journalistiek heet (een beperkte vorm van) klokkenluiden ook wel 'lekken'. Een groot verschil daarbij is dat lekken op anonieme basis kan gebeuren, klokkenluiden niet.
Vaak worden daarvoor hoge instanties of de media als breekijzer gebruikt, meestal nadat pogingen intern voldoende gehoor te vinden niet tot het gewenste resultaat hebben
geleid. Als voorwaarde wordt meestal wel gezien dat de klokkenluider zijn directe eigenbelang opgeeft of eventueel zelfs schaadt door zijn openbaarmaking en dat deze het
algemeen belang dient.
De Beeldenstormers en de creatieve partners uit het cultuurbanket, willen graag hulde brengen aan de klokkenluiders van vandaag – “mensen zonder stem’.
Plastisch
Er zal een klok gegoten worden en deze zal geplaatst worden in een hedendaags kunstwerk en een plaatsje krijgen in een volkse buurt.
Beschrijving van het kunstwerk: de klok zal opgehangen worden in een roestvrije metalen zuil. Het bovenvlak van de zuil is 100 x 100, de hoogte 400 cm.
Boven in de zuil wordt een klok opgehangen van ±65 cm aangedreven met een elektrisch mechanisme. De zuil staat opgesteld in het midden van een waterbassin van 250 cm x
250 cm met een diepte van 30 cm. De spanten van het bovenste segment van de zuil (kubus van 100 cm x 100 cm) worden afgebiesd met een neonverlichting. Door de vibraties
die doorgegeven worden via de zuil ontstaan er kringen in het wateroppervlak.
Kostuumateliers
In de plastische ateliers van Beeldenstorm wordt er gewerkt rond de kostuums van de dansers en dit onder de leiding van Beeldenstormartieste Mieke De Bisschop. Kostuums
worden vervaardigd in recyclagematerialen; hiertoe worden assemblagetechnieken, printtechniek en andere applicatietechnieken gebruikt.
Compositieopdracht
De toon van de klok wordt bepaald door een hedendaagse componist, Kaat De Windt. Deze componiste krijgt de opdracht voor het componeren van dansmuziek. Uiteraard zal
de klok een inspiratiegegeven zijn bij deze compositie.
DansKlm
De muziekstukjes lopen gedurende het schooljaar 2011 - 2012 binnen en de kinderen die participeren aan ons educatief programma “Beletterd & Betekend” interpreteren deze
muziek in verschillende dansen. De kinderen worden hiertoe begeleid door onze dansdocente, Anne-Lore Baeckeland, verbonden aan de academie Muziek & Woord Anderlecht
en aan de vzw Beeldenstorm door het project tijdelijke kunstinitiatie.
Muziek en dans wordt in een Nlm gegoten door de audiovisuele ploeg van Beeldenstorm o.l.v. regisseur Sem Bucman.
Uitvoering
Mei 2013 wordt de muziek live uitgevoerd en de dansNlm gaat in premiere op een gepaste locatie:
Mogelijke locaties in het najaar:
• Sint-Guidokerk
• Curo-Hall
Voorjaar/zomer:
• De overdekte hallen van de Slachthuizen te Anderlecht
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Leidraad in het project
Naast het idee mens zonder stem en de centrale functie van de klok in het verhaal draait alles om “het dier in de mens”
De kleine kantjes van de mens die het ons onmogelijk maakt om op een gestroomlijnde manier met mekaar om te gaan.
Het dierinstinct, de overlevingsdrang maar ook de bescherming die een dier aan zijn jongen biedt.
Muziek
De muziek van Kaat De Windt is het cement tussen de verschillende experimentele kunstvormen waar de kinderen mee in aanraking komen.
Kaat de Windt geeft eerst een reeks basisritmes die de beweging en de temperatuur van het project in een stroom brengen. Kinderen experimenteren in deze ritmes. De
geregistreerde Nlmbeelden ondergaan een montage en worden dan Nnaal ondertiteld met de deNnitieve muziekuitvoering.
De muziekuitvoering wordt toegewezen aan de directeur van het deeltijds kunstonderwijs Luc Bartholomeus van de Academie Woord en Muziek Anderlecht.
De compositieopdracht zal geschreven worden in functie van de bezetting van Het kamerorkest van Scholengroep Brussel: Sinfonietta dat wordt begeleid en geleid door Luc
Bartholomeus. Herman Lemahieu, dienst ernstige muziek Beeldenstorm, waakt mee over de goede uitvoering van het project.
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Projectdoelstellingen binnen de verschillende vakdomeinen
Dans - doelstellingen
Bevorderen van het zelfbeeld bij leerlingen met risico op schoolse achterstand
Dans draagt bij tot de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Kinderen die in de klas minder taalvaardig zijn, krijgen de kans om zich via dans en beweging uit te drukken en ook
eens een voorbeeld te mogen zijn voor de anderen.
Capaciteiten die in klasverband ergerlijk en vervelend zijn en waarop kinderen soms gestraft worden, zijn plots ideale voorwaarden om een goede danser te zijn (heel wat
hedendaagse dansers zijn hyperkineten).
Binnen de dans ontwikkelen de kinderen een vermogen om zelfstandig keuzes te kunnen maken, ongeacht de druk van de groep.
Originaliteit wordt bevestigd en aangemoedigd. De kinderen leren voortdurend de rollen van zowel leider als volger te dragen en uit te voeren.
De kinderen overwinnen hun drempelvrees om voor een publiek te durven dansen.
Verhogen van de cultuurcompetentie
De cultuurcompetentie wordt verhoogd omdat iedere opdracht gegeven wordt vanuit een 'verwondering'. We trachten de kinderen in een roes van verwondering iets nieuws te
laten beleven wat verder reikt dan wat kinderen kennen uit hun gewone leven. De theorie van David H. Hargreaves zien wij voor onze ogen concretiseren.
Hargreaves schetst een theorie die als alternatief kan gelden voor de accumulatieve leertheorie. In deze theorie verloopt leren cumulatief: het ene leerstofelement wordt gestapeld
op het andere. De verbale weg is de weg bij uitstek om dit leren te begeleiden. De accumulatieve leertheorie is de basismethode in het onderwijs. (Hargreaves, 1995, p.41).
De auteur vraagt zich af hoe het proces ‘outsider –insider‘ verloopt. Hij vooronderstelt dat de overgang van ‘outsider’ naar ‘insider’ niet langs de verbale weg kan lopen. Die weg
wordt wel in de « conversieve trauma » theorie beschreven. (Hargreaves, 1995, p. 41-42).
Hargreaves stelt dat het “conversieve trauma” bestaat uit vier elementen:
(1) een sterke aandachtsconcentratie;
(2) er ontstaat een plotse fascinatie;
(3) men ervaart een gevoel van openbaring;
(4) er opent zich een nieuwe werkelijkheid die gepaard gaat met verbaal onvermogen.
Het “conversieve trauma” doet verlangen naar meer.
Na het conversieve trauma kunnen nog verschillende stappen worden onderscheiden. Het conversieve trauma leidt volgens de auteur in eerste instantie tot betrokkenheid. In een
tweede stap zal die betrokkenheid leiden tot exploratie: men gaat immers op zoek naar verdieping en herhaling van het oorspronkelijke trauma. Die exploratie mondt uit in
kritische smaak. In een laatste stap krijgt men behoefte aan achtergrondinformatie. (Ibid., p. 44).
De traumatische inwijding is volgens de auteur een eerste stap in het waarnemen van esthetische objecten. De belangrijkste basisvoorwaarde is een directe kunstconfrontatie.
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Vergroten van de betrokkenheid van de buurt en de ouders bij de basis- of secundaire scho(o)l(en)?
Op locaal niveau:
Van 1 oktober tot en met 8 mei komt de dansdocente Anne-Lore Baeckeland iedere dinsdag naar Beeldenstorm. De dinsdagen van september, mei en juni waar geen contracturen
zijn worden uitgevoerd tijdens de maanden februari en maart. De klassen komen naar Beeldenstorm om, onder haar begeleiding, verder te werken aan dansmateriaal. Klas per
klas wordt het dansmateriaal geNlmd op de locatie (de overdekte hallen van het Slachthuis van Anderlecht). Onze aanwezigheid zal nieuwsgierigheid uitlokken. De omringende
kijkers krijgen aan de hand van een [yer uitleg bij de opzet en worden uitgenodigd op het tussentijdse toonmoment: het wijkfeest 1001 Kuregem op 19 mei 2012.
De opzet vertaalt zich naar een positief venster op Anderlecht. Positieve beelden met kinderen die met volle overtuiging hun dans/beweging uitvoeren. Een tegengif tegen het
stigmatiserend beeld.
Beeldende kunst:
Beeldende kunst is een kunstvorm waarbij het afbeelden voorop staat.
“De Afbeelding” in de zin van uitbeelding, een weergave die een 2-dimensionale of 3-dimensionale vorm kan aannemen. Gerealiseerde werken zijn tastbaar.
Doelstelling 1:
Met een zelfbeeld word je niet geboren.
Centraal in de atelierwerking staat dan ook het positief denken (praten, fantasie voeden, relativeren, Nlosoferen, …). Het stimuleren, het proces is belangrijker dan het resultaat
(niet te hoge eisen stellen, aanmoedigen tot doorzetten, positief bekrachtigen).
Doelstelling 2:
Via illustraties (Nlm en afbeeldingen) wordt er verwezen naar kunstenaars (oude meesters en hedendaagse kunstenaars) en de technieken worden ontleed. De levensvisie van de
kunstenaars wordt besproken en de receptie (esthetica) rond kunstenaar en zijn kunstwerk (de ontvangst van het kunstwerk in zijn omgeving en de bedenkingen van Jan Modaal).
Met dit alles willen we een mentale openheid en appreciatie t.a.v. kunst en cultuur stimuleren.
Bezoek museum wordt niet geschuwd.
Doelstelling 3:
Buurtbetrokkenheid met de buurt en de ouders wordt verwezenlijkt via:
• KIK (Ket in Kuregem): een groot gedeelte van de participerende kinderen neemt ook deel aan het naschoolse aanbod van KIK. Beeldenstorm is bijgevolg ook actief bij de
uitbouw van het creatieve aanbod voor een verzameling kinderen uit het vrije- en gemeentelijk onderwijsnet. Onze kunsteducatieve activiteit tijdens de schooluren krijgt
een nawerking tijdens het vrijetijdsgebeuren en dit via:
• Het Integreren van kunst in de wijk
• Kunstenparkoers
• Slotmomenten
• Wijkfeest
• Ouders: nieuwsbrief, slotmoment, website ....
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Tijdslijn:
september – december 2011-2012:
Anne-Lore organiseert een aantal danssessies met kinderen uit de Gemeentelijke basisscholen
november 2011:
Uitschrijven compositieopdracht contact met Kaat De Windt en Luc Bartholomeus
Vervaardiging maskers door plastisch atelier van Mieke De Bisschop
december 2011:
Doorgeven Basisritmes
Afwerken danskostuum, inschakeling naaiatelier Seidou Bah
Eerste Nlmopnames in de hallen van de Slachthuizen
januari – april 2012:
Verdere opnames en uitvoering Nlm en dans op verschillende locaties te Anderlecht op basis van de basisritmes
mei – juni 2012:
Montage Nlm op basis van de basisritmes
juli – augustus 2012:
Uitschrijven partituur
september – oktober – november 2012:
Instuderen muziekstuk door het kamerorkest van Scholengroep Brussel: Sinfonietta.
december 2012:
cd registratie in de studio Beeldenstorm
januari 2013:
Premiere in de Curo-Hall of in de Sint-Guido-kerk
Live-uitvoering van de muziek met simultaan projectie van de dansNlm
mei 2013:
Live-uitvoering van de muziek met simultaan projectie van de dansNlm in de overdekte markthallen van de Slachthuizen
8-Beaufortprijs
De laatste 8-Beaufortprijs (2010) van Beeldenstorm stond in het thema van “Flair Obscure”.
Het werk van de geselecteerden en de winnaars van deze wedstrijd weerspiegelt de donkerste kant van de mens. Deze foto’s, die mooi passen binnen de thematiek “het beest in
de mens’ worden opgenomen in het artistiek parkoers.
(een blikje vooraf? zie: http://beeldenstorm.be/old/nl/8beaufort_2010_selectie.html & http://beeldenstorm.be/old/nl/8beaufort_2010.html)
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Animalia
Is het kunsteducatieve luik voor het jonge volkje.
In deze opzet richten we ons tot de kinderen uit het Buitenschoolse aanbod, het deeltijds kunstonderwijs en de kinderen verbonden aan de werking Beletterd & Betekend.
Via de magie in de dierenwereld creëren ze fabelachtige taferelen die in kleine kooitjes worden tentoongesteld in verschillende historische locaties van Anderlecht
Kinderen maken feestvlaggen, iedere deelnemer maakt zijn eigen feestvlag. Het naaiatelier van Beeldenstorm “Op maat geknipt” staat bij met naald en draad.

Uitwerking (ontwerp & realisatie) tentoonstelling rond kunst en wetenschap (co-productie met VUB Dienst Cultuur).
“nul op tien ?” is onze coproductie, in het kader van Anderlechtse Foliekes, met het KultuurKaffee van de VUB.
Op uitnodiging van Prof Wim De Pauw, diensthoofd cultuur aan de VUB, werden we verzocht om in de Gallery' de hersenspinsels van prof. J.P. Van Bendegem uit te werken tot
een videoinstallatie. Prof. Van Bendegem wist met de stelling van Pythagoras een heel creatief leger te ontsporen en aan te zetten tot prettig gestoord denken.
De negen Nlmpjes “in opdracht” werden geregisseerd door onze huisregisseur Sem Bucman & mede gemonteerd door Greg Delannay, de scenograNe en de foto’s zijn van de hand
van Nik Honinckx, de technische en artistieke uitwerking, het acteerwerk door participanten en vaste medewerkers aan de Beeldenstorm-werking.
Gastacteurs in deze coproductie zijn, naast de plaatselijke beroemdheden van Beeldenstorm, Kurt Defrancq en Eddy Vereycken.
Locatie KK & KK Gallery’ – Pleinlaan 2 - 1050 Brussel – Toegang via Triom[aan, inkom 6 tel.: 02/629 23 25
Vernissage was op vrijdag 29 april om 19.30 uur.
Tijdens de vernissage werd het bewijs van de stelling van Pythagoras live door de samensteller van de tentoonstelling op piano uitgevoerd.
Tentoonstelling ging door van 2 tot 19 mei.
Rondleidingen door Jean Paul Van Bendegem op woensdagen 4 en 11 mei 2011 telkens om 14 uur.
De tentoonstelling kan voor educatieve doeleinden ontleend worden door vormingscentra, cultuurcentra, bibliotheken, scholen,…
Deze tentoonstelling wist 700 bezoekers aan te trekken waaronder 400 leerlingen uit het secundair onderwijs.
Daarnaast wist de tentoonstelling heel wat belangstelling te wekken bij docenten werkzaam in de naschoolse vorming, de tentoonstelling zal rondreizen en schooljaar 2011-2012
wordt er een tweede deel gerealiseerd. Ook de media had aandacht voor dit gebeuren:
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Expo 0/10?
Zaterdag 16 april

Radio 1 ‘Interne Keuken’
Uitgebreid interview met Jean Paul Van Bendegem over de expo 0/10?
http://www.radio1.be/category/vrije-trefwoorden/jean-paul-van-bendegem
Woensdag 27 april en maandag 2 mei
FM Bssl – King Kong Cultuurprogramma
Uitgebreid interview met Jean Paul Van Bendegem
http://www.fmbrussel.be/player/ondemand/?http://www.fmbrussel.be/fmbrussel/kingkong2011/02/110427pythagoras.mp3
Woensdag 27 april:
TV Brussel
Reportage over de expo 0/10?
http://www.tvbrussel.be/video/4/bewijs-stelling-van-pythagoras-op-piano
Zaterdag 30 april:
De Standaard
Uitgebreid interview (3 pagina’s) met Jean Paul Van Bendegem naar aanleiding van de expo 0/10?
Dinsdag 10 mei:
Canvas -Reyerslaat
Jean Paul Van Bendegem te gast naar aanleiding van de expo 0/10?
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/Reyers%2Blaat
Aankondiging expositie op Cobra.be
http://www.cobra.be/cm/cobra/expo/110506-sa-jeanpaulvbendegem-pythagoras
Vrijdag 13 mei:
Jean Paul Van Bendegem te gast bij ‘De Wereld Draait Door’
Nederland VARA
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Promotie en uitvoering productie “Geboeid door schoonheid”
De promotie en de uitvoering van de productie “17.912 dagen geboeid door schoonheid” heeft er toe geleid dat zo’n 100 luxe kunstuitgaven werden verkocht aan de deMens.nu.
Verder werd de CD in een aantal platenzaken verspreid. Voor eindjaar 2012 wordt een actie opgezet om de CD te promoten als relatiegeschenk voor verschillende bedrijven. Ook
werd er het nodige promotiemateriaal ontwikkeld (kortNlm) en werd de website van Beeldenstorm vernieuwd met een speciNek luik voor dergelijke producties.
Paul Teughels, een van onze artiesten uit deze kunstuitgave, kreeg een solotentoonstelling in Zinnema op 26 maart 2011:
Onze Anderlechtse cultuurpartner Beeldenstorm komt met het werk van fotograaf van Paul Teughels naar Zinnema voor een interessante expo in de hal.
Fragiel wankelend aan Zinnema's wanden
een veertigtal foto's van Paul Teughels.
Teughels, de Brusselse ket, ex-persfotograaf die de hoofdstad van Europa ontvlucht om te schuilen in de Ardense natuur.
Hij brengt ons één foto uit zijn beroepsverleden en nu zoekt hij naar het onopvallende, weg van de diva's,
die schaamteloos hebben gebaad in ontwikkelbad en zich wikkelden in pellicule.
Teughels kiest nu zelf zijn thema's,
hij bemint ze digitaal.
Op een verrassende manier.
De mens is minder prominent aanwezig en als hij opduikt, dan pakt hij die op zijn rug.
Teughels is geen Pitser, hij laat zijn onderwerpen met schaduwen beschijnen, als een volleerd visagist brengt hij
een zeer persoonlijke fond de teint op de paysages.
Hij brengt discreet kleur aan op het sneeuwlandschap, nooit hoerig.
Teughels confronteert ons met de weidsheid, zijn onderwerpen ondergaan een afrekening met hun omgeving:
• Het stopteken in de velden
• De bank die snakt naar een ontmoeting
• Een hitsig bewasemd raam voor een door ochtendzon verhitte cipres
• Het nabeeld van een koe
• Trappen die leiden naar het diepste duister van ons zijn
• Kruisen voor onderweg
• Boeken die nooit werden gelezen
• De ontstoken appendix van een gebouw in witte lakens
• De pas de deux van de blauwe kapstok met zijn schaduw
• De vunzige kabouter achter glas
• Een zondag op tafel
• De ritmes in de dakbekleding
• Groen op zijn groenst
• Rood op zijn roodst
• Geel op zijn geelst
• Verstopte aders
• WC met garnituur
Teughels speelt piano met ons voeten.
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Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

1000

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

9

Totaal
1000
1000 receptieve bezoekers activiteiten Zinnema
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Uitwerking van seniorenprogramma’s (vrije) radio en TV
In 2010 werd Beeldenstorm voor de uitdaging geplaatst om in een zeer korte tijdspanne (een 3-tal maanden) een hele rits a[everingen te realiseren voor het TV-programma Linking
Generations (TV Brussel). 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 behoefte tot het uitwerken van een TV-format BeeldenstormTV. Vandaag kunnen wij zes a[everingen van deze format tonen.
“Er werd veel gebrainstormd op Beeldenstorm en “vlieg zijn” tijdens zo’n brainstorm moet een ongeloo[ijke 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 luxeeditie van de Dikke Van Dale, compleet van A tot Z, met gouddruk, op de boekenplank. Als een kasticketje in de boekhouding, als een kofNelepeltje 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 [uks pateeke uit een Brussels deeg, meerkleurig met giftig groene laagjes en zuurzoetig marsepein.
Versuikerde banaliteiten badend in een oerdegelijk surrealistisch gearomatiseerd 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. Sem en iedereen die dit mogelijk maakte, bedankt!
Naast deze mini-sitcom werden er een reeks portretten vervaardigd van mensen die zich in het Brusselse duidelijk manifesteren:
• Evelyne Namenwirth
• Lucia Barcari
• Joy Wellboy
Voorbereiding nieuwe kunstuitgave
De nieuwe reeks zal de titel dragen “het beest in de mens”.
De nieuwe kunstuitgave zal een catalogus bevatten van alle kunstwerken die in dit kader werden gerealiseerd.
Animalia, de werkjes van de kinderen.
Het Beest in de Mens, de volwassen kooien.
De muziek en de Nlmpjes van Joy Adegoke en Wim Janssen. Een voorsmaakje is reeds te zien op onze vernieuwde website.
Joy Wellboy is een Brusselse band bestaande uit Joy Adegoke en Wim Janssen. Hun muziek, die varieert van harde electrobeats tot zacht gejank van acoustische gitaren, is
hypnotiserend, vervreemdend, betoverend…Als oude vrienden van Beeldenstorm vzw zaten ze voor een 3-tal maanden in Californië, V.S. en brachten wekelijks korte reisverslagen
uit, die we via onze website streamden. De Nlmpjes bieden een unieke kijk op hun belevenissen in de V.S. en maken o.a. deel uit van Beeldenstorm TV-portretten.
Tegelijkertijd past Joy Wellboy ook in de opzet van ons project “Het beest in de mens”, dat zijn volledige uitbouw zal krijgen in de loop van 2012-2013, namelijk een kunstuitgave
met onder meer het werk van Joy en Wim.
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Ter beschikkingstelling Studio Beeldenstorm
Joy Wellboy – SurKng the airwaves. Looking for gold!
Reeds geruime tijd wordt de studio en het audiomateriaal ter beschikking gesteld van deze Brusselse groep. Meermaals per week na de kantooruren en tijdens het weekend
gebruikt deze groep de opnamestudio met piano voor haar CD-opname en de repetities van haar concerten.
Joy Adegoke en Wim Janssen werken ook mee aan de nieuwe kunstuitgave van Beeldenstorm “Het beest in de mens”: onder de titel SurNng the airwaves. Looking for gold!
brengen zij in een 10-tal kortNlms met ter plaatse gecomponeerde en uitgevoerde muziek hun waanzinnig reisverhaal uit Californië.

Nu of Nooit
Beeldenstorm stelde van juli tot september 2011 haar studio ter beschikking voor de repetitie van “Een opera met freestyle rap”, werk van Greta Van Langendonck, Dirk
Mosselmans, Hassan Debek, Franz De Sutter, Tachini Bomangi, Zepherin Da Silva.
Een darkroom.... Twee jonge kerels geraken het spoor bijster. Een verhaal over de verdrinkingsdood van en in de maatschappij.
• juli: 8 oefensessies
• augustus: 9 oefensessies
• september: 8 oefensessies
Totaal 25 oefensessies
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Archos: kortKlmpresentatie
24 september 2011 - 19.00 uur
Archos vertelt het verhaal over een groep jongeren die samen besluiten een andere weg in te slaan.
Archos is een verhaal over liefde en vriendschap, over het streven naar een onbereikbare vorm van vrijheid
Archos wordt hun manier van leven.
Archos is een denkwijze...
Naar een idee van:
Regie:
Camera:
Geluid:
Montage:

Mathias Vergels
David Simoens en Mathias Vergels
Nick Read en David Simoens
Nick Read en Benjamin De Moor
David Simoens

Mathias Vergels, David Simoens, Nick Read presenteren u de première van de kortNlm Archos.
Acteurs: Mathias Vergels, Margot Otten, Evy van Ruyskensvelde, Sander Cuypers, Anthony Yangassa,
Hana De Pauw, Anne-Catherine Kempeneers, Adriaan Buntinx, Tom Billiet en Laura De Geest.
Beeldenstorm bezorgde aan deze jongeren:
• logistieke ondersteuning ter beschikking stellen en organisatie van hun toonmoment
• ter beschikking stellen van hard en software
• technische en artistieke ondersteuning.

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

100

18 – 26

80 Originele Belg

Totaal
100

Familiale toestand

Beroep

Vr
9

M

Stad Gemeente

Wijk

Groot Brussel

20 Nieuwe Belg

100 receptieve bezoekers
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Beeldenstorm Digitaal
Bart Vandeput
Het is de verdienste van net-designer Bart dat onze website een stuk uitgebreider en gebruiksvriendelijk is geworden. De website werd volledig opgepoetst en voorzien van de
nodige applicaties zodat in een latere fase participanten van Beeldenstorm ook een stuk kunnen meebouwen aan de inhoud van deze site.
We beogen een meer interactief gebruik.
Aantal website bezoekers:
Januari 2011
347
Februari 2011
490
Maart 2011
447
April 2011
335
Mei 2011
463
Juni 2011
270
Juli 2011
235
Augustus 2011
217
September 2011
363
October 2011
309
November 2011
280
December 2011
706
Totaal virtuele bezoekers: 3.756
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Alternatieve straffen
Justitiehuis Elsene en Magic asbl:
Totaal aantal gepresteerde uren 592 door 10 personen. Alle werkstraffen werden op een correcte manier afgehandeld tot eenieders tevredenheid. Wij hebben de indruk dat deze
vorm van sanctioneren een zeer mooi alternatief is en een nuttige bijdrage is aan het streven naar een betere samenleving.

Aantal

Aantal uren

Begin datum

Eind datum

Leeftijd

Geslacht

65 uren

03/12/2011

03/22/11

29

man

100 uren

04/04/2011

10/07/11

22

man

46 uren

07/04/2011

07/11/11

18

man

60 uren

07/18/11

07/28/11

20

man

100 uren

10/11/11

11/03/11

29

man

46 uren

11/28/11

12/07/11

17

man

120 uren

12/09/11

01/05/12

30

man

25 uren

03/07/11

03/09/11

15

man

30 uren

04/18/11

04/21/11

16

man

30 uren

07/12/11

07/18/11

13

man

AGM Elsene
Justitiehuis
Elsene

MAGIC

Overzicht van de samenwerkingsverbanden met andere actoren uit het werkveld én overzicht van de samenwerkingsverbanden met andere overheden
(bv. participatie aan andere overheidsprogramma’s,…):
• Onderwijs Begeleidingsprojecten VGC Beletterd & Betekend;
• Onderwijs Vlaanderen Tijdelijke projecten kunstinitiatie;
• Sociale economie;
• Ondersteuning werking Pacheco.
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Programma Beletterd & Betekend Onderwijs Vlaanderen Tijdelijke projecten kunstinitiatie en VGC Onderwijs
Beschrijving en evaluatie van het project:
Vanuit een aantal directievergaderingen werd er een haalbare methode uitgedacht teneinde dit schooljaar op een gestroomlijnde manier te laten verlopen. Er was dit jaar een sterk
gegroeide interesse vanuit de schoolteams waarneembaar en dank zij de intense steun van de directie hebben wij, ondanks de structurele moeilijkheden, een relatief rimpelloos
parkoers afgelegd.
De samenwerking met het DKO Etterbeek in het kader van het tijdelijk project kunstinitiatie werd stopgezet. Hierdoor verliest Beeldenstorm 16 lestijden/week. De middelen van
VGC Onderwijs waren te beperkt om 2x/week een atelier te organiseren, hierdoor voorzag Beeldenstorm slechts 1 atelier (voor- en namiddag) t.e.m. de krokusvakantie. Nadien
versterkten de studenten agogiek Beeldenstorm en konden er opnieuw 2 atelierdagen ingericht worden, op dinsdag en donderdag, en dit tot eind juni 2011.
De gemeentelijke basisscholen Kameleon, Dertien en Scheut volgden een nascholing via OSVG naar het integreren van alle domeinen van muzische vorming in de klas. De
scholen dragen dit hoog in het vaandel.
De scholen opteren, rekening houdend met het proNel van hun leerlingen, voor een laagdrempelig aanbod, waarbij ze van verschillende ateliers kunnen proeven. Beeldenstorm
heeft ook permanente ateliers die open kunnen staan naar de kinderen vb. rond techniek in het lasatelier of in de schrijnwerkerij, rond media in de Beeldenstorm TV-studio, naast
een naaiatelier dat steeds beschikbaar is voor eventuele samenwerking.
Het thema waarrond dit jaar in Beeldenstorm werd gewerkt, valt onder de titel Voluptas Stultitae 'non-sens'. Het slaat op nonsensikale gekte, maar stelt tezelfdertijd ook de vraag
tot waar gekte nog vrolijk is en wanneer het gevaarlijk of pure hulpeloosheid wordt, denk maar een dement wordende oma en hoe ga je daarmee om? Ook dit kunnen kapstokken
zijn, waarmee in de klas verder kan gewerkt worden.
Beeldenstorm TV is het nieuwste initiatief van Beeldenstorm, en is gegroeid uit een opdracht van de Brusselse Ouderenraad naar TV Brussel en Linking Generations toe. Een
nieuwe format werd uitgewerkt. Concreet vormt het kapsalon het kader om ook in deze nieuwe format jong en oud samen te brengen in een intergenerationeel positief verhaal
over Brusselse inwoners. Deze kortNlm werd vertoond in een toonmoment (van alle ateliers te Beeldenstorm) op zaterdag 7 mei 2011 tijdens het wijkfeest van Kuregem.
Verbeterpunten die we dienden mee te nemen naar dit traject, op basis van de evaluatie van de samenwerking vorig jaar:
• planning en evaluatie voorzien
• informatiedoorstroming en terugkoppeling
• ouderbetrokkenheid (o.a. toonmoment wijkfeest Kuregem) en zichtbaarheid
Schooljaar 2010/2011 werd pas in november begonnen met de planning van onze muzische activiteiten. Dit wegens het verliezen van de wekelijkse 16 lestijden binnen het
project kunstinitiatie i.s.m. het D.K.O. Het duurde tot het tweede semester (februari 2012) voordat we de medewerking kregen van het D.K.O. Muziek en Woord Anderlecht.
Februari 2011 was ons team opnieuw voltallig en werden er opnieuw twee atelierdagen per week ingericht. De activiteiten werden mits de late opstart verlengd tot eind juni 2011.
Ook de studenten van de VUB afdeling agogiek 1ste B. maakten zich bijzonder verdienstelijk tijdens het voorbije schooljaar.
Hoe werden de vooropgestelde doelstellingen bereikt?
Via wekelijkse atelierdagen werden de kinderen geconfronteerd met verschillende disciplines uit de hedendaagse kunst, er werd gewerkt rond theater, Nlm, muziek, en dans.
Centraal stonden de activiteiten rond een kapsalon in de buurt. Kinderen werden aangezet tot het schrijven en bedenken van scenario en dialoog. De leefwereld van de
volwassenen werd onder de loep genomen, observatie van personen, geluiden kregen hun uitwerking in muziek en lied.
In het dansatelier werden er twee dansNlmpjes gemaakt, snippers en robots waren de inspiratiebronnen binnen dit atelier.
Plastisch werden verhaal en tekening aan elkaar gelinkt door verhalen die door kinderen werden uitgedacht over situaties die zich mogelijk kunnen manifesteren in een kapsalon.
De verhalen werden omgezet in een stripverhaal, of er werden reclamecampagnes opgezet rond haarverzorgingsproducten (groeimiddelen, kleurstoffen).
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Schooljaar 2010-2011
Schooljaar 2010-2011 in het kader van “Lof der zotheid”, 500 jaar Erasmus.
Schooljaar 2010-2011 werkten we rond vrolijke gekheid in de muzische ateliers.
We hadden gekozen voor een beeldend atelier en een dans- en bewegingsatelier. Het werd een laagdrempelig aanbod en dit voor alle klassen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
die graag meestapten in de vreemde gekte van Beeldenstorm.
Inhoud:
Stel je voor:
Beeldenstorm wordt tijdelijk een kapsalon, waarin de vreemdste dingen gebeuren en jullie werken hieraan mee. Maak zelf je roddelblaadje over de buurtbewoners, teken de
nieuwste rage kapsels, leer van scholieren haartooi hoe je wassen en knippen moet. Praat met de oudste bezoekers van het kapsalon en zet je eerste stappen in het kapper-beroep.
Een kapsalon vult zich ook met vele geluiden, ook hier doen we een onderzoek naar alle mogelijke klanken die er te horen zijn.
Je kan ook andere dingen doen met papier dan enkel erop tekenen en schilderen en schrijven. Dat ontdek je in het dansatelier waar je de zotste dansen en bewegingen maakt op
het geritsel en geklapper van papier.
Een deel van dit materiaal wordt geNlmd en gemonteerd in kortNlmpjes. Hier leert een regisseur je de kneepjes van het acteren voor een camera. Ook dit materiaal kan een
kapstok vormen om verder op school op door te werken in bijvoorbeeld de ICT-klassen. Verder is het tevens de bedoeling om de ouders en de buurt te betrekken op meerdere
toonmomenten en zeker naar het wijkfeest van 7 mei toe. We voorzien ook tussentijdse evaluaties.
Bij voorkeur werken we graag in de voormiddag met klasjes uit de onderbouw (samen max. 26 leerlingen) en in de namiddag met klasjes uit de bovenbouw (eveneens max. 26
leerlingen). De leerlingen worden in 2 groepjes opgesplitst.
De leerlingen oefenen in deze ateliers rond het leergebied Nederlands: spreken en schrijven, rond Lichamelijke opvoeding en Wereldoriëntatie,
rond Muzische vorming: beeld, drama, beweging, media en attitudes en rond de leergebiedoverschrijdende eindtermen: sociale vaardigheden.
Naast de vrolijke kant van gekheid, hebben we ook aandacht voor de ernstige kant en laten we de kinderen hierover nadenken vb. over dementie.
We nodigen scholieren van het technisch onderwijs, haartooi, uit om kinderen wegwijs te maken in hun vak. De school Anneessens-Funck verleent hiertoe haar medewerking.
De samenwerking met het DKO Etterbeek in het kader van het tijdelijk project kunstinitiatie werd stopgezet. Hierdoor verloren we 16 lestijden/week. De middelen van VGC
Onderwijs waren te beperkt om 2x/week een atelier te organiseren, hierdoor voorzag Beeldenstorm slechts 1 atelier (voor- en namiddag) t.e.m. de krokusvakantie. Nadien
versterkten de studenten agogiek Beeldenstorm en konden er opnieuw 2 atelierdagen ingericht worden, op dinsdag en donderdag, en dit t.e.m. 5 mei 2011.
De gemeentelijke basisscholen Kameleon, Dertien en Scheut volgden een nascholing via OSVG naar het integreren van alle domeinen van muzische vorming in de klas. De
scholen dragen dit hoog in het vaandel.
De scholen opteren, rekening houdend met het proNel van hun leerlingen, voor een laagdrempelig aanbod, waarbij ze van verschillende ateliers kunnen proeven. Beeldenstorm
heeft ook permanente ateliers die open kunnen staan naar de kinderen vb. rond techniek in het lasatelier of in de schrijnwerkerij, rond media in de Beeldenstorm TV-studio, naast
een naaiatelier dat steeds beschikbaar is voor eventuele samenwerking.
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Het thema waarrond dit jaar in Beeldenstorm werd gewerkt, valt onder de titel Voluptas Stultitae 'non-sens'. Het slaat op nonsensikale gekte, maar stelt tezelfdertijd ook de vraag
tot waar gekte nog vrolijk is en wanneer het gevaarlijk of pure hulpeloosheid wordt, denk maar een dement wordende oma en hoe ga je daarmee om? Ook dit kunnen kapstokken
zijn, waarmee in de klas verder kan gewerkt worden.
Beeldenstorm TV is het nieuwste initiatief van Beeldenstorm, en is gegroeid uit een opdracht van de Brusselse Ouderenraad naar TV Brussel en Linking Generations toe. Een
nieuwe format waarbij de schoolkinderen ook een rol werd toebedacht.
Concreet vormt het kapsalon het kader om ook in deze nieuwe format jong en oud samen te brengen in een intergenerationeel positief verhaal over Brusselse inwoners.
Verbeterpunten die we meenamen naar dit traject, op basis van de evaluatie van de samenwerking vorig jaar:
• planning en evaluatie voorzien;
• informatiedoorstroming en terugkoppeling;
• Ouderbetrokkenheid (o.a. toonmoment wijkfeest Kuregem) en zichtbaarheid (o.a. haken winkels buurt met beeldmateriaal van de kinderen);
• De rol die elk van de partners (academie, scholen, kunsteducatieve organisatie) daarin opneemt;
• De academie muziek en woord van de Gemeente Anderlecht, is de partner die zorgt voor de aanstelling van de docenten woord en muziek. In samenspraak met de
regisseur van het project, de vzw Beeldenstorm, worden de docenten uitgezocht en eventueel aangesteld. Bij het ziekte van een docent wordt er een vervanger ter
beschikking gesteld. De directie van de academie waakt over de stipte invulling van de opdracht en is aanwezig bij de evaluatiemomenten.
De Gemeentelijke basisscholen:
• Scheut: 060996 Van Souststraat 80 1070 Anderlecht
• School 13: 003996 Wayezstraat 56 1070 Anderlecht
• Kameleon: 128835 Odonstraat 22 1070 Anderlecht
Participeerden aan het aanbod, er werd een beurtrol uitgewerkt, de scholen verbonden zich tot:
• Actieve participatie in het wijkgebeuren: wijkfeest 7 mei 2011
• Terugkoppeling van de muzische methode, ontwikkeld door Beeldenstorm in het reguliere lessenpakket
• Bijdragen tot school en netoverschrijdend werk.
School Voorzienigheid: Georges Moreaustraat 104 1070 Anderlecht.
De draad met de Voorzienigheid werd terug opgenomen, mits:
De school zich uitdrukkelijk akkoord verklaart om volgend schooljaar op een actieve loyale manier aan te sluiten op de doelstelling van het project van Beeldenstorm en partners.
Als overgang en bij wijze van hernieuwde samenwerking werd er dit schooljaar, in beperkte mate meegewerkt aan de uitbouw van het schoolfeest.
Het participeren aan de uitwerking omvat: hulp met de regie, het aanleren van muziekstukken en hulp bij de vervaardiging van kostuums voor een “musical” die door de
leerkrachten werd vormgegeven. Beeldenstorm is niet verantwoordelijk voor de artistieke inhoud van teksten en liederen. Beeldenstorm stelt in dit project enkel zijn logistieke en
muzische vaardigheden ter beschikking. In de hoop en de verwachting dat er volgend schooljaar volgens de geëigende principes wordt samengewerkt.
Tot onze grote spijt hebben we echter moeten vaststellen dat deze school zich niet aan een reeks duidelijke afspraken kan houden. Onze artistieke medewerkers stonden voor
gesloten deuren en op geen enkele manier werd er een vergelijk tot samenwerking bekomen. Een confrontatie met bevoegde kabinetsmedewerkers van de Heer Minister Van Raes
bracht aan het licht dat er geen enkele constructieve piste met de Voorzienigheidsschool te bewandelen was. Op een bedroevende manier hebben we kennis gemaakt van een
attitude die het nut van een brede school werking in deze school ernstig in verlegenheid brengt.
Beeldenstorm organiseerde eveneens voor de Voorzienigheidsschool een aantal ateliers verbonden aan een musicalproject.
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Er werd een kostuum en decoratelier georganiseerd, de geplande muziekateliers gingen echter niet door wegens het éénzijdig verbreken van de samenwerking door de
Voorzienigheid.
Het werd bij deze nogmaals duidelijk dat de doelstellingen van deze Brede School haaks staan op de verwachtingen van de buurt en dat de invulling van het brede school verhaal
een beetje te sterk vanuit de eigen schoolbelangen gebeurt.
Andere partners:
• Atrium Townmanager: verfraaiingsacties in de buurt
• De gemeente Anderlecht: Cultuurbanket:
• Gemeenschapscentrum De Rinck
• Zinnema
• Nederlandstalige Cultuurdienst
• Erasmushuis: Inpassing van onze activiteiten in het programma Anderlecht Foliekes
• De VUB Faculteit P&O: afdeling Agogiek: Studenten nemen een gedeelte van de artistieke begeleiding op zich.
Beeldenstorm:
• Is de bedenker en de regisseur van het verhaal in het project tijdelijke kunstinitiatie
• Zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende partners
• Zorgt voor de verslaggeving en de tussentijdse evaluaties en enquêtes bij de verschillende doelgroepen (swot-analyse)
• Verzorgt het jaarlijkse toonmoment (7 mei 2011)
• Ontvangt de doelgroepen wekelijks op haar locatie Bergensesteenweg 145 1070 Anderlecht
• Waakt over de artistieke kwaliteit en op het voorbereidend werk van alle medewerkers en docenten uit het DKO

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 15

5 – 12

Westers: 39

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

16
6

17
2

Anderlecht

Wijk

Niet Westers: 299
Totaal 338

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Lof der zotheid
Beletterd & Betekend
2010 – 2011

Tussen
09u00 – 11u45
13u15 – 15u00

2

40

338

600
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Initiërende kunsteducatieve activiteiten
Beletterd & Betekend organiseerde 32 initiërende kunsteducatieve activiteiten die werden opengesteld voor klassen die nog niet konden genieten van onze activiteiten. volgende
gemeentelijke kleuter- en basisscholen scholen gingen in op ons aanbod:
• Het Rad
• De Ladder
• Dertien
• De Asters
• Kameleon
• Scheut

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 20

4 – 12

Niet bekend

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

12
5

13
4

Anderlecht

Wijk

Totaal 259

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

aantal ingeschreven

Totaal
Atelierparticipaties

Lof der zotheid
Beletterd & Betekend 2010 – 2011
Initiërende ateliers

Tussen
09u00 – 11u45
13u15 – 15u00

2

22

259

435
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Schooljaar 2011-2012
"Het beest in de mens" werd de jaarwerking van ons seizoen 2011 – 2012.
De Beeldenstormers en hun participanten gaan zich een jaar lang voorbereiden op de feestelijkheden voor Sint-Guido (september 2012).
Met dit jaarthema willen we onze verschillende doelgroepen confronteren met de geschiedenis van een Brusselse Gemeente. Daarbij staan we stil bij het ontstaan van de
gemeente Anderlecht en haar belangrijkste handelsactiviteit, de landbouw, de veehandel en de daaraan gekoppelde beroepen.
• De verhouding tussen dier en mens en de initiatieven die de mens wist te ontwikkelen tijdens tegenspoed
• Hoe gaan mensen om met tegenspoed.
We raadplegen experten en geschiedkundige bronnen om klaarheid te krijgen in de mystiek van de historische Nguur Sint-Guido.
• Wat rest ons nog uit het verleden?
• Wie was de Nguur Sint-Guido?
• Welke functie vervult het dier nog in de Anderlechtse biotoop?
• Welke functie krijgt het dier en landbouw in de kunst?
• Welke uitstraling heeft de gemeente Anderlecht?
• Dieren en magie:
• Sprookjes
• Heksen
• Toveren
• Geloven – niet geloven – bijgeloof – religies – rituelen
Bij dit alles stuiten we op devotie en op de Nguur Sint-Guido, patroonheilige van veehandelaars, landbouwers, koetsiers, taxichauffeurs, kosters en klokkenluiders.
Concreet: Het beest in de mens =
Animalia
Is het kunsteducatieve luik voor het jonge volkje, ook de jeugd wordt betrokken in deze grootse opzet. "Dieren en magie".
Met onze creatieve partners uit het Cultuurbanket maken we feestvlaggen iedere deelnemer maakt zijn eigen feestvlag. Het naaiatelier van Beeldenstorm "Op maat geknipt" staat
bij met naald en draad.
Kinderen maken minikooitjes die worden opgehangen in de nabijheid van de Sint-Guido-kerk.
De Klokkenluider van Anderlecht
Sint Guido is naast zijn talrijke verdiensten ook de patroonheilige van de klokkenluiders.
Een klokkenluider is, behalve iemand die (kerk)klokken luidt (zie Klokkenluider – letterlijke betekenis):
• ofwel een werknemer die misstanden in zijn bedrijf of organisatie naar buiten brengt (Van Dale), daarbij al dan niet anoniem;
• ofwel iemand die van binnen de handelende organisatie illegaal handelen, misstanden, of onrecht binnen bestaande machtssystemen openlijk aan de kaak stelt;
• ofwel iemand van buiten die als belanghebbende misstanden in een bedrijf of organisatie naar buiten brengt, al dan niet anoniem.
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In de journalistiek heet (een beperkte vorm van) klokkenluiden ook wel 'lekken'. Een groot verschil daarbij is dat lekken op anonieme basis kan gebeuren, klokkenluiden niet. Vaak
worden daarvoor hoge instanties of de media als breekijzer gebruikt, meestal nadat pogingen intern voldoende gehoor te vinden niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Als voorwaarde wordt meestal wel gezien dat de klokkenluider zijn directe eigenbelang opgeeft of eventueel zelfs schaadt door zijn openbaarmaking en dat deze het algemeen
belang dient.
De Beeldenstormers en de creatieve partners uit het Cultuurbanket willen graag hulde brengen aan de klokkenluiders van vandaag, "mensen zonder stem'.
Er zal een klok gegoten worden:
en deze zal geplaatst worden in een hedendaags kunstwerk en een plaatsje krijgen in een volkse buurt.
Compositieopdracht:
De toon van de klok wordt bepaald door een hedendaagse componist, deze krijgt een compositie opdracht voor het componeren van dansmuziek.
Uiteraard zal deze klok een inspiratiegegeven zijn bij deze compositie.
DansKlm:
De muziekstukjes lopen gedurende het schooljaar 2011- 2012 binnen en de kinderen die participeren aan ons educatief programma "Beletterd & Betekend" interpreteren deze
muziek in verschillende dansen. De kinderen worden hiertoe begeleid door onze dansdocente, verbonden aan de academie Muziek & Woord Anderlecht. Van dit alles wordt een
dansNlm gemaakt.
Uitvoering:
Mei 2013 wordt de muziek live uitgevoerd en de dansNlm gaat in premiere op een gepaste locatie (de Slachthuizen van Anderlecht)
Periode oktober 2011 t.e.m. december 2011.
Kinderen werden geïntroduceerd in de thematiek:
• NlosoNsche overschouwingen
• kinderen maken hun verhalen
• er werd geëxperimenteerd met dans
Periode januari 2012 t.e.m. mei 2012.
• dansexperimenten worden verder uitgewerkt naar kortNlmpjes
• kostuums en maskers worden gemaakt voor deze dansNlms
• kinderen maken een reeks plastische werkjes in kooitjes
• kooitjes worden voorgesteld aan de ouders en aan de wijkcomités
• fototentoonstelling plastisch werk in de wijk
Periode september 2012 t.e.m. december 2012.
• september tentoonstelling kooitjes toonmoment Zinnema, aftrap festiviteiten 1000 jaar Sint Guido
• montage dansNlm
• compositie opdracht Kaat De Windt
Periode januari 2013 t.e.m mei 2013.
• eind mei 2013 opstelling groot tentoonstellingsparkoers, langs het kanaal
• premiere dansNlm met live muziekuitvoering
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Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 16

5 – 12

Westers: 39

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

16
6

17
2

Anderlecht

Wijk

Niet Westers: 299
Totaal 530
Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Het beest in de mens
Beletterd & Betekend
2011 – 2012

Tussen
09u00 – 10u30
10u40 – 12u00
13u00 – 15u00

3

40

338

1590
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Fonkel(g)oud en Splinternieuw, Secundair Zaveldal zangkoor
begeleiding Ruth Verberckmoes
De klemtoon van dit nieuw atelier ligt op het samen plezier hebben in het luisteren en genieten van het samen zingen.
Alle stijlperiodes komen aan bod. Je ontdekt ook het verhaal achter de muziek. De teksten zijn zowel in het Frans, Nederlands als vocaal (klanken).
Samen zoeken we een creatieve manier om bestaande muziek in een nieuw jasje te steken.
Zingen helpt je ook om bewuster om te gaan met je ademhaling en lichaamshouding. Tussendoor doen we muzikale oefeningen die uitsluitend gericht zijn op de expressie van
iedereen. Hierbij kan je je echt eens goed uitleven.
i.s.m. Cosmos vzw en BuSO Zaveldal
Fonkel(g)oud & Splinternieuw – maandag – 13u45- 16u15
Aantal aanwezigen:
17/01/’11: 2 volwassenen (v)
24/01/’11: 2 v + 7 meisjes Zaveldal (m)+ 2 begeleiders (b) = 11
07/02/’11: 3 v + 7 m + 2 b = 12
14/02/’11: 1 v + 7 m + 2 b = 10
21/02/’11: 1 v + 7 m + 2 b = 10
28/02/’11: 1 v + 4 m + 1 b + 5 studenten (s) = 11
14/03/’11: 2 v + 5 m + 2 b + 3 s = 11
21/03/’11: 1 v + 4 m + 2 b + 4 s = 11
28/03/’11: 1 v + 4 m + 2 b + 3 s = 10
04/04/’11: 1 v + 3 m + 2 b + 4 s + 8 senioren Dienstencentrum Forum = 18
09/05/’11: 1 v + 3 m + 3 s = 7
16/05/’11: 1 v + 4 m + 1 b = 6
23/05/’11: 1 v + 4 m + 1 b = 6

Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Gem. 5

14-21

Geen inzage

Familiale toestand

Beroep

Vr

M

Stad Gemeente

5

4

Molenbeek

Wijk

Schaarbeek
Anderlecht
Brusselse Rand
Totaal 59
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Atelier

Totaal duurtijd
atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Fonkel(g)oud – Zaveldal

Tussen 14u00
en 17u00

1

13

8

59

Toonmomenten
Schooljaar 2010/2011 werd er naast de nieuwjaarsreceptie een tweede toonmoment georganiseerd. Ons jaarlijkse wijkfeest 1001 Kuregem kon rekenen op een enorme toeloop
van buurtbewoners en ouders van onze doelgroepkinderen.
Daarnaast liep onze tentoonstelling 0/10, een artistiek wetenschappelijke tentoonstelling rond wiskunde.
Deze tentoonstelling wist 700 bezoekers aan te trekken waaronder 400 leerlingen uit het secundair onderwijs.
Daarnaast wist de tentoonstelling heel wat belangstelling te wekken bij docenten werkzaam in de naschoolse vorming. De tentoonstelling zal rondreizen en schooljaar 2011-2012
wordt er een tweede deel gerealiseerd. Ook de media had aandacht voor dit gebeuren:
Expo 0/10?
Zaterdag 16 april
Radio 1 ‘Interne Keuken’
Uitgebreid interview met Jean Paul Van Bendegem over de expo 0/10?
http://www.radio1.be/category/vrije-trefwoorden/jean-paul-van-bendegem
Woensdag 27 april en maandag 2 mei
FM Bssl – King Kong Cultuurprogramma
Uitgebreid interview met Jean Paul Van Bendegem
http://www.fmbrussel.be/player/ondemand/?http://www.fmbrussel.be/fmbrussel/kingkong2011/02/110427pythagoras.mp3
Woensdag 27 april
TV Brussel
Reportage over de expo 0/10?
http://www.tvbrussel.be/video/4/bewijs-stelling-van-pythagoras-op-piano
Zaterdag 30 april
De Standaard
Uitgebreid interview (3 pagina’s) met Jean Paul Van Bendegem naar aanleiding van de expo 0/10?
Dinsdag 10 mei
Canvas -Reyerslaat
Jean Paul Van Bendegem te gast naar aanleiding van de expo 0/10?
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/Reyers%2Blaat
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Aankondiging expositie op Cobra.be
http://www.cobra.be/cm/cobra/expo/110506-sa-jeanpaulvbendegem-pythagoras
Vrijdag 13 mei
Jean Paul Van Bendegem te gast bij ‘De Wereld Draait Door’
Nederland VARA
"Saint-Guidon de Voyageur - Klokkenluiders" (Lezingenreeks 24 karaat&+):
De dienst ernstige muziek van Beeldenstorm heeft er voor gekozen om het seizoen 2011- 2012 in zee te gaan met Zvezdoliki.
Dit ensemble o.l.v. Oriana Dierinckx, Beeldenstormartiest, verbonden aan onze partner de Muziekacademie van Anderlecht, stelt een reeks van 4 concerten samen. Iedere
componist wordt gelinkt aan een "klokkenluider" van zijn tijd. De klokkenluiders van dienst zijn telkens straffe madammen, die men destijds gerust als heks kon verslijten.
Uit het Oosten:
12 oktober2011:
• ProkoNeff
• Stravinsky
• Lourié
• Arlière
Klokkenluider: Anna Akhmatova
Uit het Westen:
15 februari 2012:
• Rorem
• Ravel
• Britten
• Wim Hendrickx
Klokkenluider: Sylvia Plath
Uit het Noorden:
18 april 2012:
• Grieg
• Sibelius
• Alven
• Harmens
Klokkenluider: Astrid Lindgren
Uit het Zuiden:
6 juni 2012:
• Duru[é
Klokkenluider: Oriana Fallaci
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Oefeningen Agogiek 2011
In deze 17de jaargang van de oefeningen werd volgende onderverdeling gemaakt
Studenten 1ste Bachelor Agogische wetenschappen worden ingeschakeld in onze reguliere werking
In het totaal dient iedere student 80 uur te besteden aan deze oefeningen als volgt te verdelen
• 40 uur denkmoment waarbij de groepjes vergaderen en een programma uitwerken naar de speciNeke doelgroep en
• 40 uur waarin de eigenlijke activiteit wordt uit gevoerd met de speciNeke doelgroepen.
Daarnaast droegen in het totaal 43 bij aan het opzetten van het wijkfeest 1001 Kuregem.
In 2011 werden de studenten ingezet voor:
Nederlands op de werkvloer: taalles voor onze anderstalige medewerkers
• Lander Picart
• Melissa Van de Bossche
• Hanne Hellinckx
• Chloë Bastin
• Astrid Schoolmeester
• Koen Oieraerts
• Marleen De Donder
Kinderziekenhuis UZ Jette: verzorging van creaaanbod (zie verslag vrijetijdsaanbod)
• Simon Grand’ orge
• SoNe Eggerickx
• Brithe Bruninx
• Nida Malik
• Haouria Badri
• Laure Hulmans
• Emma Keersmaekers
• Tess Minnens
• Ann-SoNe Vanoverstijns
• Lotte Carremans
• Jente Van de Broeck
• Farah Severs
• Florien Rijkebosch
• Judit Grillet
Beletterd & Betekend: Kunsteducatief programma
• Khadija Safdi
• Ann-Eline Van Rompuy
Zaveldal: Kooractiviteit en maken van een kortNlm
• Hannelore Budaer
• Pieter-Jan Caestecker
• Mariolein Dieltiens
• Simon De Keersmaecker
• Jolien Vijverman
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Coördinatie: Organisatie van het wijkfeest
• Fatou Jans
• Thomas Darquenne
• Karen Peeters
• Lize Decorte
• Dilay Samauli
• Iris Van Reyn
• Perrinne Tibergain
• KIK: Naschools aanbod
• Anabel Crabs
• Serif Kaya
Projecten in het KultuurKaffee waarbij Beeldenstorm zorgde voor logistieke steun:
Surinamen:
• Sielke Sanen
• Jolien Leman
• Steven Lambrechts
• Kenneth Verhoeven
• Eveline Martens
Jeugd & muziek:
• Dorien Macquoy
Daarnaast kregen al deze studenten de opdracht om te werken aan de tentoonstelling Lof der Zotheid, de tentoonstelling rond Erasmus die te zien was tijdens de Museum Night
Fever in de BOZAR en tijdens ons wijkfeest 1001 Kuregem.
Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan een belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om het even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.
Aantal

Leeftijd

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

43

Vr

M

Stad Gemeente

Wijk

9

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Agogiekstudenten

2 uur

meerdere

40
20

37
6

1480
+ 120 =1600
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Oefeningen mondelinge taalvaardigheid Frans:
Éloge de la Folie
26 Studenten van het tweede bachelor Mondelinge Taalvaardigheid Frans, onderwezen door Prof. Dr. Evelyne Namenwirth, lieten zich inspireren door de “Lof der Zotheid”.
Beeldenstorm verzorgde voor deze studenten voor de vijfde maal de artistieke en technische ondersteuning
Aan de hand van een aantal kortNlms, die opgenomen werden op Kuregemse locaties, brengen zij, in het Frans – het nuttige aan het aangename koppelen – hun zienswijze op
“De Lof der Zotheid” of “Éloge de la folie”.
Deze kortNlmrealisatie werd geleid door Greg Delannay en begeleid door Sem Bucman, Beeldenstormers van dienst.
Deze gekheid past in een reeks projecten rond onderwijsvernieuwing opgezet door het Interfacultair departement voor taalonderwijs
Filmprojectie: donderdag 19 mei 2011 in de Promotiezaal gebouw D
om 14 uur en om 19.30 uur – VUB – Pleinlaan 2 – 1050 Brussel
Conception et réalisation:
• Evelyne Namenwirth,
• Sem Bucman,
• Greg Delannay
• Bart Vandeput,
• Nik Honinckx
• Les Iconoclastes de Cureghem
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Programme:
INTRODUCTION
14H15 / 19H45
PROJECTION: six courts métrages
14H30 / 20H00
Les loges de la folie (making of)
REMERCIEMENTS ET REMISE DES «DIPLÔMES»
15H25 / 20H55
RÉCEPTION
15H35 / 21H05
En 1511, il y a juste 500 ans, l’humaniste Erasme publia la satire L’éloge de la folie. Voilà pourquoi nous nous sommes inspiré.e.s de son œuvre et lui rendons ainsi un vibrant
hommage. Erasme interprète la folie de différentes manières: il l’associe à la naissance des guerres, par exemple; en outre, il critique rois, clergé et théologiens de son époque. Les
courts métrages (dans lesquels d’autres langues étudiées s’invitent également) actualisent très diversement les points de vue de l’humaniste.
ÉLOGE DE LA FOLIE
Les portes
Que feriez-vous si vous étiez confronté.e.s aux différentes facettes de votre personnalité?
Découvririez-vous dans chacune d’elles un zeste de folie? Etes-vous fou/folle ou ne le sommes-nous tous/toutes pas un peu Nnalement?
Cindy Calascibetta, David Desruez, Louise Hoon
Le dîner
Que se passe-t-il quand deux folles qui ne se sont plus vues depuis dix ans se retrouvent?
Pour pimenter les retrouvailles, il y aura le mari de l’une et la sœur jumelle de l’autre.
Sera-t-il possible de dîner agréablement?
Inès Verbiest, Laura Catteau, Laura Wautier, Kristof Stevens.
Et votre folie?
Quatre étudiant.e.s en langues travaillent au projet L’éloge de la folie et en arrivent peu à peu à se faire des aveux de folies personnelles, nouant ainsi des liens plus forts, grâce aux
ressemblances.
Tineke Verhulst, Boris Tikhomirov, Liselotte Moens, Marie Giannone.
Hallufolies
Deux jeunes se procurent de la drogue dans une ruelle bruxelloise. Quelques instants plus tard, ils sont affalés contre un mur. Les voilà partis dans leur délire, en pleine
hallucination...
Lynn Demecheleer, Vera Buunk, Shanna Hollevoet, Nils Van Rampelberg
Erkennings- en/of financieringsaanvraag
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Une cage à la recherche d’un oiseau
Joseph K. est arrêté par deux agents mystérieux pour un crime non précisé. Il se fait interner pour éviter la prison; mais l’institution psychiatrique ne sera pas une issue durable et il
ne pourra échapper à son procès. Le procureur exige la peine de mort. Joseph K. ne peut y croire.
Néanmoins, il garde un fol espoir. Quelle sera l’issue?
Lin Vlaemminck, Pascal Chaponan, Alexandra Ooms, Liesbeth Pauwels.
La folie, c’est les autres
Qui a un jour décidé où commençait la réalité, et où se terminait le rêve…?
Et si le vice devenait versa, que le versa devienne (un) vice. Troublant, n’est-ce pas? Que feriez-vous à la place de notre princesse? Elle, qui danse avec les éléphants le jour et parle
à un lapin la nuit. Est-elle folle ou est-ce le monde qui a perdu son grain dans l’histoire? Et pourtant, il était une fois une princesse...
Valentin Demeulenaere, Sarah De Ro, Daphne Coeckelbergh, Stefanie Van Assche.

Aantal

Leeftijd

23

Origine Belg – Nieuwe B – Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep

1: OE
2: Mediterraan

Vr

M

20

3

Stad Gemeente

Wijk

Atelier

Totaal duurtijd atelier

Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies 2011

Aantal ingeschreven

Totaal Atelierparticipaties

Mondelinge
taalvaardigheid
Frans

2 uur

meerdere

14

23

644

Logistiek dienstbetoon Art Forum Pacheco
Pacheco Art Forum is een bevriende organisatie die op onze administratieve diensten beroep doet teneinde op een wettelijke manier haar artistiek personeel te werk te stellen.
Onprettige ervaringen bij T-Interim en Smart leidde tot ontstentenis bij personeel en projectverantwoordelijke.
Beeldenstorm verzorgt de opmaak van de contracten, de loonopgave.
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Sociale economie
April 2011 kregen wij het verblijdende nieuws dat onze projecten sociale economie werden goedgekeurd. De activiteiten werden gefaseerd gestart sinds de federale erkenning als
pilootproject en innoverende proefnemingen met betrekking tot de sociale economie van 13 september 2004.
Doelgroepmedewerkers worden opgeleid en omkaderd door diensten aan te bieden aan de non-proNt sector in haar geheel, aan haar gebruikers en dit in vorm van productionele
activiteiten die nauw aansluiten bij de artistieke en kunsteducatieve werking van de organisatie:
• decor- en standenbouw
• mode en theaterkostuum
• toegepaste graNsche technieken en uitgeverij
• video-realisatie Beeldenstorm TV
Nummer(s) van het paritair comité: 329.01

Erkennings- en/of financieringsaanvraag
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PERSONEEL
Momenteel

Categorie:
management,
begeleiding, uitvoerend
personeel – doelgroep,
uitvoerend personeel –
niet-doelgroep.

man /
vrouw

arbeidstijd / week

begindatum van het
contract
(dd/mm/jjjj)

einddatum van
het contract
(dd/mm/jjjj)

tegemoetkoming in de
Knanciering van de
tewerkstelling :
GECO, DSP, Art 60, Activa,
SINE, Sociale Maribel, ander
(preciseren)

Nik

HONINCKX

Management artistiek
en zakelijk, begeleiding
doelgroepmedewerkers

Man

Voltijds

01 april 2001

Onbepaald

Bart

VANDEPUT

Kaderbegeleiding
graNsch atelier

Man

23u/38u

08 september 2008

Onbepaald

Sem

BUCMAN

Kaderbegeleiding
video-atelier

Man

Voltijds

18 september 2008

Onbepaald

GECO

Mohamed

EL YATOUTI

Niet-doelgroep,
uitvoerend personeel
decor- en standenbouw

Man

Voltijds

01 september 2004

Onbepaald

GECO

Seïdou

BAH

Niet-doelgroep,
uitvoerend
personeel
atelier mode en
theaterkostuum

Man

8u/38u

24 januari 2011

04 april 2011

Sociale Maribel

Irina

JOERCHJAN

Niet-doelgroep,
uitvoerend
personeel
decor- en standenbouw

Vrouw

8u/38u

10 januari 2011

27 juni 2011

Sociale Maribel

Benat

RUSTEMOV

Doelgroep, uitvoerend
personeel onderhoud

Man

Voltijds

03 september 2009

18 mei 2011

Art. 60 OCMW Schaarbeek

Abu

SALL

Doelgroep, uitvoerend
personeel
atelier mode en
theaterkostuum

Man

Voltijds

01 februari 2010

30 juni 2011

Art. 60 OCMW Schaarbeek

Jelle

PETROONS

Doelgroep, uitvoerend
personeel

Man

Voltijds

06 september 2011

30 juni 2014

Leercontract
graNsch atelier

Erkennings- en/of financieringsaanvraag
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Brahiim

NAAMI

Doelgroep, uitvoerend
personeel

Man

Voltijds

Art. 60 OCMW Dilbeek

Sihane

ADABAZ

Doelgroep, uitvoerend
personeel

Vrouw

Voltijds

Art. 60 OCMW Molenbeek

Abdelkarim

BOUZA

Doelgroep, uitvoerend
personeel

Vrouw

Voltijds

Art. 60 OCMW Molenbeek

Wuttipong

CHATURAPUTKUEAKUN

Niet-doelgroep,
uitvoerend
personeel
decor- en standenbouw

Man

Voltijds

VDAB

Jasoro

VAN GREMBERGEN

Halftijds productieassistent
Halftijds begeleider
sociale economie

Vrouw

Voltijds

02 november 2010

30 september
2011
(vervangen door
Wim Verheyen)

GECO

Wim

VERHEYEN

Halftijds productieassistent
Halftijds begeleider
sociale economie

Man

Voltijds

19 september 2011

Heden
contract
onbepaalde duur

GECO

Voltijds

Nog aan te werven

Contract
bepaalde duur 4
jaar

Onder voorbehoud van
erkenning: PIOW-Nnanciering

Socio-professionele
begeleiding
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Knancieringskader en
-programma indien van
toepassing

subsidiërende overheid

beherende
administratie

Knancieringsperiode

soort in aanmerking
komende kosten

Nnanciering 1

VGC

Stedenfonds

2009 - 2013

-

Nnanciering 2

VGC

Onderwijs

2011

-

Investeringen

Federale overheid

Impulsfonds

2011

-

Bedrag in 2010

bedrag in 2011

bedrag in 2012

bedrag in 2013

bedrag in 2014

Nnanciering 1

87.500,00 € personeel
en 87.500,00 €
werkingskosten

87.500,00 € personeel
en 87.500,00 €
werkingskosten

87.500,00 €
personeel
en 87.500,00 €
werkingskosten

87.500,00 € personeel
en 87.500,00 €
werkingskosten

Nnanciering 2

30.000,00 € personeel
en 10.000,00 €
werkingskosten

30.000,00 € personeel
en 10.000,00 €
werkingskosten

30.000,00 €
personeel
en 10.000,00 €
werkingskosten

30.000,00 € personeel
en 10.000,00 €
werkingskosten

Nnanciering 3

Structurele of
hernieuwbare of
niet-hernieuwbare
Knanciering

Nnanciering 4
Nnanciering 5

Nnanciering 3

29.319,59 €
investeringen

Nnanciering 4
Nnanciering 5

Erkennings- en/of financieringsaanvraag
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Alle activiteiten sociale economie zijn momenteel ondergebracht te Beeldenstorm, Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht. We beschikken hiertoe over 4 ruimtes. Echter door de
uitbreiding van de activiteiten wordt ook een infrastructurele uitbreiding onderzocht. Er werden in dat verband gesprekken aangeknoopt met de gemeente Anderlecht en met het
OCMW Molenbeek. We gaan ervan uit dat bijkomende ruimte zal gevonden worden en dat er ook een doorstroming intern kan plaatsvinden naar 1 tot 2 VTE
doelgroepmedewerkers contracten onbepaalde duur.
De doelgroepmedewerkers kunnen op verschillende technische niveaus instromen in de verschillende ateliers en zullen dus ook met verschillende proNelen uitstromen. Het is de
bedoeling ons in de begeleiding te focussen op wat mensen motiveert, op wat hen in beweging zet. Om met hen te vertrekken van waar ze nu staan en hen met kleine stappen te
laten evolueren naar daar waar ze zouden willen en kunnen staan. Deze methodiek is een coachende methodiek, die gericht is op talentbenadering, creativiteit en transformeren.
Zo verbindt Beeldenstorm zich ertoe om de kansen van deze doelgroep-medewerkers op reguliere en duurzame tewerkstelling te verhogen door hun vakspeciNeke vaardigheden
en arbeidsgerichte attitudes verder te ontwikkelen.
Wat in elk proNel zal voorkomen op het einde van het contract:
basiskennis Nederlands en/of Frans
arbeidsattitudes:
• op tijd komen;
• verzorgd voorkomen, elementaire beleefdheid, klantgerichte houding;
• hiërarchie (opdrachten) aanvaarden en ermee kunnen omgaan;
• in team kunnen werken;
• opdrachten zelfstandig afwerken;
• initiatief nemen;
• doorzettingsvermogen;
• omgaan met stress;
• omgaan met diversiteit op de werkvloer;
• beroepsNerheid ontwikkelen;
• aandacht voor veiligheid;
• zichzelf leren stapsgewijze doelen stellen en zich kunnen bijsturen en evalueren in functie van deze gestelde doelen;
• technische vaardigheden afhankelijk van het niveau van instromen.
We zijn ons bewust dat we ons idealiter richten op instroomproNelen die naast een zekere techniciteit, tevens een zekere creativiteit in zich dragen. Net zoals we in de uitstroom
eveneens ons meer richten op de creatieve non-proNt en proNt bedrijfswereld. Een evenementenstad als Brussel, een gebied dat zich ruimer uitstrekt dan de stad zelf, en dat
ingebed is in een tweetalige omgeving, is hiertoe de ideale uitvalsbasis. Hiernaast is Brussel en z’n ruime omgeving ook een stad waar veel bedrijven gehuisvest zijn, en waar een
grote sociale en culturele sector actief is. Dit zijn zowel de potentiële klanten als de potentiële werkgevers.
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Decor- en standenbouw
Dit atelier bestaat reeds sinds de erkenning als pilootproject en innoverende proefneming met betrekking tot de sociale economie.
In dit atelier kunnen 1 à 2 laaggeschoolde doelgroepmedewerkers aan de slag die in de eerste plaats als polyvalente arbeider kunnen ingezet worden maar die in de loop van het
traject meerdere vaktechnische vaardigheden kunnen ontwikkelen, gaande van schilderen en bijkomende technieken vb. sjabloneren, basistechnieken houtbewerking,
basistechnieken las- en soldeerprocédés, plan lezen, ... afhankelijk van hun leergierigheid en motivatie.
Indien tijdens het traject wordt opgemerkt dat deze medewerker veelzijdig, creatief en leergierig is, en bovendien de vereiste handigheid en fysieke Ntheid vertoont, nodig voor de
uitoefening van dit beroep, krijgt deze doelgroepmedewerker een opleidingsplan om vaktechnische vaardigheden van het knelpuntberoep (Vlaamse en Waals Gewest) lasser
metaal aan te leren. Hierna zal de doorstroming naar de proNt sector voor de hand liggen.
Dit atelier staat onder de technische begeleiding van Mohamed El Yattouti. Hij werd met steun van Actiris (GECO) aangenomen (01 september 2004) met een contract van
onbepaalde duur voltijds als ambachtsman decor- en standenbouw. Hij stroomde naar hier door na een opleiding bij groep Intro. In het atelier bouwde hij meerdere competenties
op. In het bijzonder leerde hij de basisvaardigheden van Malik Arshad.
Malik startte in Beeldenstorm als art. 60-medewerker en werd nadien aangenomen in een tijdelijk contract n.a.v. Zinnekeparade 2000. Ondertussen is hij doorgestroomd naar een
vast contract en dit in het Schoolinterventieteam. Onder zijn vleugels specialiseerde Mohamed zich in lastechnieken. Hiernaast bleek Mohamed ook een goede coach te zijn naar
het begeleiden van jongeren die deeltijds leren met deeltijds werken combineren (brugprojecten i.s.m. Projectcentrum Don Bosco, St.-Pieters-Woluwe). Zo werd ook Wuttipong
Chaturaputkueakun, na dit brugproject, aangenomen met tijdelijke contracten bepaalde duur.
Doordat begin dit jaar een doelgroepmedewerker (art. 60), met kennis van machinale houtbewerking zijn contract beëindigd heeft, zullen we investeren in een externe opleiding
van deze jongere in het kader van de Alternerende Bouwopleiding (ABO), zodat hij naast lastechnieken ook vertrouwd geraakt met machinaal schrijnwerk en hij op deze manier
ook zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt zal verruimen. Momenteel is hij ingeschreven voor de opleiding maar staat hij op een wachtlijst.
De sociale begeleiding van deze doelgroepmedewerkers gebeurt door de directeur Nik Honinckx, die deze taak opneemt naast de artistieke en zakelijke leiding van Beeldenstorm
vzw. Door de jaren heen kreeg hij evenwel assistentie in dit uitgebreide takenpakket door meerdere medewerkers in de organisatie. Echter met de uitbreiding van het aandeel
sociale economie is een verdere professionalisering aangewezen; dit is dan ook het doel van deze aanvraag tot erkenning en Nnanciering.
Een groot deel van de opdrachten vloeit voort uit de eigen sociaal-artistieke en kunsteducatieve werking van de organisatie intern en met volgende partners:
• VGC Gemeenschapscentra
• de Brusselse basis- en secundaire scholen
• Erasmushogeschool en VUB, dienst Cultuur, faculteiten Sociale Agogiek, ITO (Instituut taal en onderricht) en Criminologie
• Theater en muziek: Brussels Volkstheater, l’ôdieuse compagnie, Joy Wellboy
• Kunsteducatie: De Veerman, kunsteducatieve dienst Bozar
• Zinnema, Vlaams Huis voor Amateurkunsten te Brussel
• Festival d’Enfance en Regie der Gebouwen, Dienst patrimonium-beheer Brussel
• Kinderziekenhuis Jette
• Instituut Pacheco
• Wijkcomités Anderlecht, Atrium Kuregem, Maison de la Participation
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•
•
•
•
•

gemeente Anderlecht, dienst Preventie, dienst Cultuur
(Nederlandstalig) en partners in het Cultuurbanket
Muziekacademie
De Rinck
Erasmushuis

Onder meer: produceren van tentoonstellingsmateriaal, binnentent, informatiekolommen, decoratie-elementen, tribune-onderdelen, decor voor theater en Nlm, straatmeubilair,
etalages, ...
In onze zoektocht naar een uitbreiding van opdrachten doen we een beroep op het sociale engagement van het brede non-proNt en culturele veld in Brussel. Zo wordt een
samenwerking met grote cultuurhuizen zoals KVS en De Munt onderzocht (mail 31 januari ’11).
Doorstromingsmogelijkheden:
• schilder-behanger
• lasser metaal
• medewerker decor- en standenbouw

Mode en theaterkostuum
Ook dit atelier bestaat reeds geruime tijd en biedt plaats aan 1 à 2 doelgroepmedewerkers (art. 60). In het proNel bij de start zijn dit mensen die reeds de basisvaardigheden rond
snit en naad kennen, zowel ambachtelijke technieken als machinale technieken. Hier wordt voornamelijk rond creativiteit geoefend: het uitvoeren en ontwerpen van decoratieve
doeken, theaterattributen, ...
Hier stroomde Seïdou Bah door naar deeltijdse contracten bepaalde duur. Als meester-kleermaker blijkt ook hij een goede coach naar het vaktechnisch opleiden van
doelgroepmedewerkers.
Een groot deel van de opdrachten bestaat uit creaties die voortvloeien uit de sociaal-artistieke werking van de organisatie intern en met de partners: productie van theaterkostuums,
kostuums voor Nlm, bestikte vlaggen, decoratieve doeken voor theaterdecors,...
Ook hier zoeken we naar een uitbreiding van opdrachten en leerkansen en doen we een beroep op het sociale engagement van het brede non-proNt en culturele veld in Brussel.
Doorstromingsmogelijkheden:
• uitvoerder theaterkostuums
• uitvoerder mode-ontwerpen
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Toegepaste graKsche technieken en uitgeverij
Dit atelier is gegroeid uit de non-proNt drukkerij en is ter ondersteuning van de andere ateliers. Het betreft het aanbrengen van decoratieve prints, logo’s, symbolen, letters op
diverse materialen zoals textiel, hout, ...
Dit luik betreft eveneens de kunsteducatieve mappen en brochures die een bestendiging vormen van kunsteducatieve projecten. Zo hebben we reeds enkele kunsteducatieve
mappen en een prentenboek gecreëerd (o.a. Kleurenbeest 1 & 2 en Miss Rotzooi). Naast het uitgeven van een eigen kunstuitgave (17.912 dagen geboeid door schoonheid), het
meermaals uitbrengen van catalogi van participerende beeldende kunstenaars (o.m. Hubert Verbruggen, Bert De Keyzer, Korneel Devillé).
Ook dit atelier biedt plaats aan 1 à 2 doelgroepmedewerkers (art. 60) die instromen als polyvalent arbeider maar kunnen uitstromen met een brede waaier ondersteunende
basisvaardigheden graNsche technieken:
• afwerkingen drukwerk: inbinden en snijden
• pre-press: scannen, fotograferen beeldmateriaal, Photoshop
• graNsche technieken: prints op textiel, werken met transferpers
• aanbrengen van belettering en tekeningen op verschillende materialen
Doorstromingsmogelijkheden:
• medewerker drukkerij

Video-realisatie, Beeldenstorm TV in oprichting
Dit atelier is relatief nieuw en is ontstaan uit een opdracht van TV Brussel in 2009 waarbij we de opnames en montage van het programma “Linking Generations” verzorgden.
Beeldenstorm TV wil aan dit opzet een educatief luik koppelen, door stageplaatsen aan te bieden aan jong talent. Daarnaast willen we een korte intense TV-opleiding aanbieden (1
jaar) aan langdurig laaggeschoolde werkzoekenden die een zekere aanleg hebben en een grote interesse vertonen in video-creatie. Momenteel draait een jongere mee als
vrijwilliger, David Simoens, die zo reeds ervaring opdoet in de lopende projecten.
Voor de uitbouw van deze activiteit kunnen we rekenen op een schare oud-VRT medewerkers (Juul Claes en Tia Merecy) en op oud-leerkrachten uit het RITS en Sint-Lukas naast
de kaderbegeleiding door onze huis-regisseur Sem Bucman.
De pilootopleiding voorzien we in het schooljaar 2012-2013.
Om de slaagkansen te verhogen op de arbeidsmarkt wordt hiervoor ook samengewerkt met bedrijven en worden bijkomende leerervaringen gecreëerd door o.m. het maken van
bedrijfsreportages.
Hieruit kunnen ook doelgroepmedewerkers met een pedagogische aanleg doorstromen naar educator binnen deze opleiding.
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Onderhoudsploeg
Alle ateliers dienen tevens onderhouden te worden. Een ploeg van 2 doelgroepmedewerkers wordt hiervoor ingezet. De visie van Beeldenstorm is dat we hen naast het dagelijkse
onderhoud ook opleiden tot het dragen van verantwoordelijkheid voor alles wat betreft algemene veiligheid (vb. controleren en aanvullen medicijnenkast) en hygiëne (vb.
voldoende verluchten), voorraadbeheer catering (o.a. kofNe, suiker maar ook naar het bijhouden van aantallen borden, bestek enz., alsook een stukje budgetbeheer), plannen en
voorzien van catering voor zowel de vergaderingen als voor de feesten te Beeldenstorm, onderhoud van planten en zorgen voor een algemene uitnodigende “uitstraling” van het
centrum.
Doorstromingsmogelijkheden:
• leidinggevende kuisploeg
• conciërge scholen, gemeenschapscentra, ...
Aanwerving:
De aanwervingprocedure van art. 60 doelgroepmedewerkers gebeurt i.s.m. de OCMW’s Dilbeek (convenant voor 1 art. 60 medewerker), Schaarbeek (convenant voor 2 art. 60
medewerkers), Tervuren (convenant voor 1 art. 60 medewerker) en Molenbeek (convenant voor 2 art. 60 medewerkers). Momenteel is een aanvraag ingediend aan het OCMW
Brussel naar een ondernemingsovereenkomst voor 1 werknemer art. 60.
Op basis van het opgegeven proNel wordt een kandidaat voorgesteld. In het sollicitatiegesprek dat daarop volgt wordt getoetst of de kandidaat over een aantal basisvaardigheden
en -attitudes beschikt:
is hij/zij bereid om in team te werken?
kan hij/zij omgaan met autoriteit?
is hij/zij voldoende gemotiveerd en leergierig om het arbeidscontract van 1 tot 2 jaar te vervullen?
De arbeidscontracten worden met het betrokken OCMW opgemaakt.
De procedure naar langdurig laaggeschoolde werkzoekenden n.a.v. Beeldenstorm TV-opleiding zal gebeuren i.s.m. ACTIRIS, ook hier zal op basis van een proNel gezocht worden
en volgt er een sollicitatiegesprek waarin gepolst wordt naar basisvaardigheden en –attitudes zoals hierboven beschreven.
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Begeleiding en begeleidend personeel
Doordat er slechts 6 à 8 doelgroepmedewerkers worden ingezet, is er ruimte voor een persoonlijke begeleidingsaanpak.
SpeciNeke begeleiding tijdens het contract:
Vaktechnische begeleiding: dagelijkse opvolging en begeleiding in het atelier en de producties
•
•

Atelier decor- en standenbouw door Mohamed El Yatouti
Atelier mode en theaterkostuum door Seïdou Bah

Artistieke begeleiding:
Beeldenstorm vzw is een sociaal-artistiek centrum dat zich inspireert op het concept van de Duitse school begin 20ste eeuw, Bauhaus. De basisdoelstelling van deze school is de
verschillende productionele activiteiten van de verschillende werkplaatsen op een transversale wijze te laten samenwerken. De verschillende werkplaatsen zijn zo geen “eilanden”
maar werken nauw samen met de objectieven van de gehele werking van de organisatie.
Een belangrijk aspect hierbij is innovatie door de ontwikkeling en creatie van nieuwe concepten.
Door het contact tussen de verschillende werkplaatsen ontstaat er een breder teamverband en is er ruimte voor ervarings- en kennisuitwisseling.
Atelier decor- en standenbouw en mode en theaterkostuums door Nik Honinckx.
Vaktechnische en artistieke begeleiding: dagelijkse opvolging en begeleiding in het atelier en de producties.
Atelier video-realisatie door Sem Bucman.
Toegepaste graNsche technieken en drukkerij door Bart Vandeput.
Sociale begeleiding: coaching naar zichzelf gerichte doelen, begeleiden naar arbeidsattitudes
•
•
•
•

Atelier decor- en standenbouw
Atelier mode en theaterkostuum
Toegepaste graNsche technieken en uitgeverij
Atelier video-realisatie Beeldenstorm TV

Begeleiding technisch: Wim Carels.
Sociale begeleiding: Wim Verheyen.
Maatregelen naar doorstroming van de werknemers uit de doelgroep:
Brede netwerk social-proNt en culturele veld.
Partenariaat met betrokken OCMW’s.
Contacten uitbouwen in de proNt sector in Brussel en omgeving in de vorm van peterschap.
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Opleidingen:
In het opleidingsplan van deze doelgroepmedewerkers voorzien we jaarlijks een intensieve basiscursus Nederlands (36u) i.s.m. studenten sociale agogiek, VUB. Bovendien is het
voor sommige doelgroep-medewerkers interessanter indien ze op de eerste plaats hun Frans bijschaven (Frans als tweede taal). Dit gebeurt i.s.m. ITO (Interfacultair Departement
voor Taalonderwijs). Hiernaast worden er ook externe opleidingen gevolgd, dit kan gaan naar het aanleren van vaktechnische aspecten (i.s.m. Actiris, VDAB, ...) als naar
basiseducatie (cursussen alfabetisatie Centra voor Volwassenenonderwijs, cursussen Nederlands i.s.m. BECI, Huis van Nederlands).
Businessplan:
Het omkaderend personeel is medeverantwoordelijk voor de bekendheid van de sociaal-economische activiteit (promotie, prospectie, contracten), het klantenbeheer en de
boekhouding van de werkplaatsen. De hoofdtaak van de sociale begeleiding bestaat uit het opvolgen van de doelgroepmedewerkers naar een positieve doorstroming. Dit is zowel
intern coachen als extern contacten leggen met potentiële werkgevers.
Onze productionele activiteiten voldoen aan de algemene gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden.
Het zoeken naar verruiming van de atelierruimte is momenteel prioritair geworden.
Onze klanten:
De belangrijkste partners voor 2011 zijn o.m.:
• VGC Gemeenschapscentra
• de Anderlechtse scholen, Erasmushogeschool
• de brede culturele sector: Bozar; Zinnema; Festival d’Enfance en Regie der Gebouwen, Dienst patrimoniumbeheer Brussel; Volkstheater; VUB,
Dienst Cultuur; l’ôdieuse compagnie
• de brede sociale sector: Instituut Pacheco; Kinderziekenhuis Jette, UVV
• Atrium Kuregem, de buurthandelaars
• Gemeente Anderlecht, dienst Cultuur en partners in het Cultuurbanket: academies, de Rinck, Erasmushuis
Deze klanten verwachten:
• snelheid van uitvoering
• onbetwistbare kwaliteit van uitvoering
• evenwichtige kwaliteit-prijsverhouding
De markt:
We consulteerden het plan Business Route 2018 for Metropolitan Brussels, publicatie van het BECI, UWE, VOKA en VBO en het Cultuurplan voor Brussel, een opdracht begeleid
dor RAB & BKO in samenwerking met de Brusselse cultuursector.
Pagina 97 van 115

Op 12 november 2010 hadden we een bespreking met beperkte omgevingsanalyse m.b.t. ons project sociale economie met mevr. Annalisa Gadaleta van Febio vzw naar
aanleiding van ons lidmaatschap van bovenvermelde organisatie.
Algemeen kan uit het onderzoek geconstateerd worden voor de regio Brussel: “(...) slaagt men er niet in de arbeidsmarkt voor laaggeschoolde werkzoekende te doen groeien”.
Er worden “(...) te weinig jobs gecreëerd, vooral voor laaggeschoolden.”
Al meerdere studies hebben aangetoond dat een gezonde economische ontwikkeling zowel een beweging is naar grootschaligheid als naar Njnschaligheid. Beide polen lijken
nodig en zijn complementair. Onze productionele ambachtelijke activiteiten zien we dan ook als een aanvulling op de huidige tendens van schaalvergroting en een mogelijk
alternatief voor jobcreatie.
•
•
•
•

Concurrentiepositie atelier decor- en standenbouw;
Concurrentiepositie atelier mode en theaterkostuum;
Concurrentiepositie atelier toegepaste graNsche technieken en uitgeverij;
Concurrentiepositie video-atelier Beeldenstorm TV: n.v.t. nog in onderzoek.

Het verkoopsbeleid:
Het prijsbeleid:
De door ons gevraagde prijzen zijn lager dan die van de privé, maar stellen ons toch in staat het geheel van de productiekosten te beheersen en zelfs een winstmarge te genereren.
De tariNcatie is niet a-priori verschillend in functie van de klanten. Meestal komen er geen andere personen dan de klant zelf tussen in de betaling van de diensten.
Het zoeken naar klanten:
We staan in direct contact met de gebruiker van het product.
Het vinden van klanten gebeurt algemeen door de mond-aan-mond reclame en dus door onze goede reputatie.
We leggen ons ook toe op een pro-actief beleid om klanten te vinden (publicitaire communicatie, persoonlijk netwerken, ...). Het is noodzakelijk op dit vlak een sluitende strategie
te ontwikkelen om in de toekomst beter te kunnen plannen.
De klanten komen naar ons toe omdat ze beseffen dat onze diensten op een ernstige, ambachtelijke wijze uitgevoerd worden en de kwaliteit hoog is. Onze verkoopsargumenten
spelen hierop in door nadruk te leggen op onze kwaliteit, creativiteit, de ernstige aanpak, de puike afwerking en de diensten na verkoop.
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Openstellen aan derden
BBQ samenlevingsopbouw spaarclub aankoopcomité Samenlevingsopbouw Kuregem
BBQ Kunstenfestival des Arts Afsluitfeest personeelsfeest: 1 juni 2011
Algemene vergadering Ernest De Craene: 2 augustus
Monique Vrins: 16 juni pedagogische vriendenkring ULB
Broodje Brussel: Langs het kanaal 28 maart 2011 lezing door Roel Jacobs van Het Scarlaken
Zingende Brug: Europese zangvereniging twee repetities

60 personen
70 personen
200 personen
16 personen
25 personen
100 personen

Aantal receptieve deelnames:

471

Voor deze evenementen werd de keuken ter beschikking gesteld, de polyvalente zaal ingericht en de binnenkoer opengesteld.
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Samenwerkingsverbanden

Vlaamse Gemeenschapscommissie

VGC Onderwijs

Stedelijk Impulsfonds
Structureel

Mevr. Cindy Vandeweyer

Programma kunsteducatie
Beletter & Betekend

Mevr. Martine Lietaart
Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

cindy.vandeweyer@vgc.be

Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 563.03.16

martine.lietaert@vgc.be

Tel. +32 (0)2 563 04 74
Vlaamse Gemeenschap

Aanvraag Thuis in de Stad
Zomerevenement in Kuregem
voor thuisblijvers

info@thuisindestad.be

Vlaamse Gemeenschap

Project Deeltijds Kunstinitiatie
Samenwerking DKO Anderlecht

Mevr. Ingrid Leys
02/553.92.43
Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Impulsfonds voor Migrantenbeleid

Aanvraag verbouwingen

Mevr. Janna Moonens
Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
janna.moonens @vgc.be

OCMW Anderlecht

Cultuurparticipatie voor
OCMW-bevragers

Mevr.. Carine Mordang
Verantwoordelijk Sport&Cultuur - OCMW Anderlecht
Van Lintstraat,4
1070 Brussel
02/529.41.48
carine.mordang@cpas-a nderlecht.be

OCMW Schaarbeek

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Mevr. Corinne Vanreusel
Mr. Giannoni
Service ISP
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CPAS de Schaerbeek
Tél: 02 247 33 32
francesco.giannone@cpas-schaerbeek.be

OCMW Dilbeek

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Mevr. Els Van Cutsem
Mevr. Evi Vandrogenbroeck
Dienst Arbeidscoaching
02/568.09.33
Itterbeeksebaan 210
1701 Itterbeek
evi.vandroogenbroeck@ocmw-dilbeek.be

OCMW Molenbeek

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Mevr. Mélanie Limbourg
Vanderpeerenboomstraat 14
1080 Molenbeek
02/412.53.11

OCMW Tervuren

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Sociaal Huis Tervuren
Peperstraat 26
3080 Tervuren
02/767.35.72
Mr. Koen Vermeersch
koen.vermeersch@ocmw.tervuren.vera.be

FeBIO vzw

Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de
Ontwikkeling van de werkgelegenheid

Tom Smeets
Coördinator
Henegouwenkaai 29 - bus 12
1080 Sint-Jans-Molenbeek
T: 02 412 72 42 M: 0486 36 34 14
F: 02 412 72 49
tom@febio.be - www.febio.be
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Dienstencentrum Cosmos

Participant activiteiten
Partner wijkfeest 1001 Kuregem
Hulp catering nieuwjaarsreceptie

Festival des Enfants

Ons kunstpatrimonium in geschenkverpakking
Franstalige partner en initiatiefnemer van
patrimoine s'emballe"

Mark D’Hondt
Dokter De Meersmanstraat 14
1070 Anderlecht
02 527 89 73
mark.dhondt@cosmosvzw.be
"Quand

le

Colette FORIR
Daniel BURY
asbl "Festival International de l'Enfance et de la Jeunesse"
19, Rue du Marteau - 1000 Bruxelles
Tél. / Fax : 02/734.49.47
festival.enfance@yucom.be
www.festivaldelenfance.be

Abatan

Ter beschikking stellen van de site voor het project
Klokkenluiders

joris.tiebout@abatan.be
Abatan nv
Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Brussel.
Tel: +32 (0)2 521 54 19 –
Fax: +32 (0)2 522 42 37 info@abatan.be
Paul THIELEMANS
PR Kelders van Cureghem
Tel 02/556 11 74

Jeugd & Muziek

Advies voor muziekprojecten jeugd
Samenwerking jeugdworkshops

Mich Jonckheere
Jeugd en Muziek Brussel
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
info@jeugdenmuziekbrussel.be
+32 (0)2 507 83 40

Atrium

Activiteiten in de wijk
AfNchecampagnes
Straattentoonstelling
Acties naar zelfstandigen

A. Pauwels
Bergense steenweg, 180
B-1070
Bruxelles/Brussel
T+32 2 522.24.43 –
F+32 2 520.72.09
www.atrium.irisnet.be

Vermeylenfonds

Rondleidingen in de wijk

Masereelkring

Samenwerking Interliteratour
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Willemsfonds

Samenwerking Interliteratour

Davidsfonds

Samenwerking Interliteratour

deMens.nu
UVV Brussel Stalingradlaan
huisvandeMens

Afnemer artistieke producties
coNnanciëring diverse evenementen

Dhr. Albert Stas
de Mens.nu
Stalingradlaan 18-20
1000 Brussel
T 02 242 36 02
F 02 242 56 17
albert.stas@deMens.nuwww.deMens.nu

huisvandeMens Jette

evenementen
Organisatie evenementen UZ Jette

Jetse laan 362
1090 Jette. Tel. +32 (0)2 513 16 33
Fax. +32 (0)2 420 42 98
cmd.jette@uvv.be – www.uvv.be.

UVV federaal
huisvandeMens

Verspreiding kunst educatieve paketten
Miss Rotzooi
Kleurenbeest
Ondersteuning sociale
Projecten uitsluiting

Marina Van Haeren
huisvandeMens
deMens.nu vzw
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
F 02 735 81 66
marina.vanhaeren@uvv.be
http://www.deMens.nu

Justitiehuis Elsene

Alternatieve strafbemiddeling

Dienst AGM Elsene
Mevr. Kristel Vandervelde
Elsensesteenweg 168 A
1050 Elsene
02/515.77.94-95
02/515.77.96 (fax)

Magic ASBL

Alternatieve strafbemiddeling
Voor jongeren

Boulevard du Jubilé, 71
1080 Brussel
02/421.16.81
info@magic-step.be
www.magic-step.be
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Klein Kasteeltje

Belgie op zijn kop
Atelier animatieNlm

Opvangcentrum voor asielzoekers Klein Kasteeltje
9de Linielaan 27 1000 Brussel
Tel: 02-250 05 11
Fax: 02-250 04 82
info.kleinkasteeltje@fedasil.be

JES

Artistieke ateliers voor wijkcentra

Lies Tousseyn
Jeugdateliers
JES Stadslabo vzw
Tel.: 02/411.68.83
Fax: 02/410.60.43
www.jes.be

Aximax

Artistieke ateliers voor wijkcentra

Liesbet Christiaen
Centrumverantwoordelijke
Jeugdcentrum - J.W. Wilsonstraat 19 1000 Brussel - 02 280 45 56
aximax@vgc.be

Vrije, ofNciële en Gemeentelijke Kleuter- en Basisscholen:
• Scheut
• Kameleon
• School 13
• De Ladder
• Het Rad
In het kader van onze activiteit Beletterd & Betekend
Project tijdelijke kunstinitiatie
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Gesubsidieerde
gemeentelijke
basisschool
VEEWEIDE 03962
Vestigingsplaatsen

Mw. COPPENS Marleen

VEEWEIDE

L1/12

Veeweidestraat 82

VEEWEIDE

K12

Veeweidestraat 80

veeweide@gmail.com

02/521.01.11

Gesubsidieerde
gemeentelijke
basisschool
GOEDE LUCHT

03971

Vestigingsplaatsen

GOEDE LUCHT

K9

Séverineplein 1A

goedelucht@gmail.co
m

02/522.69.78

GOEDE LUCHT

L14

Séverineplein 1

0499-86.69.80

02/522.72.47

DO-RE-MI

K16

Demosthenesstraat 231

02/521.01.11

Mw.
DE ROOSE Anne-Marie

02/522.69.78

02/527.14.98

Mw. BREELS Nathalie
Gesubsidieerde
gemeentelijke
basisschool
DE VIJVERS 03988
Vestigingsplaatsen

DE VIJVERS

L18

P. Longinstraat 1/3

devijvers3@gmail.co
m

02/523.76.77

DE VIJVERS

K3

Marius Renardlaan 5

0499-86.69.84

02/523.88.32

wayez13@gmail.com

02/521.72.18

Gesubsidieerde
gemeentelijke
basisschool
WAYEZ 03996

02/522.76.87

Mw. GOOSSENS Carine

DERTIEN

L13

Wayezstraat 56

02/521.72.18
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WAYEZ

K1

Gesubsidieerde
gemeentelijke
basisschool
HET RAD 04002
Vestigingsplaatsen

L11

Van Winghenstraat 1/3

0499-86.69.81

02/524.23.21

DE RADERTJES

K7

G. Melckmanslaan 18B

hetrad11@gmail.com

02/527.52.78

DE ASTERTJES

K21

Asterhoek 6

02/524.03.82

DE ASTERS

L19

Asterhoek 6

02/527.59.41

02/524.01.10

Mw. VERBURG Christine

SCHEUT

L7

Van Souststraat 80

scheut7@gmail.com

02/522.95.11

DE SCHEUTJES

K5

Van Souststraat 80

0499-86.69.82

02/522.95.11

02/522.95.11

gbs.kameleon@gmail.
com

02/523.39.87

02/520.15.64

deladder@gmail.com

02/522.10.49

02/522.10.49

Mw.
SIRJACQ Aurore

KAMELEON

K&L

Gesubsidieerde
gemeentelijke school
voor buitengewoon
lager onderwijs
25262
Vestigingsplaats

02/522.52.03

HET RAD

Gesubsidieerde
gemeentelijke
basisschool
KAMELON 128835
Vestigingsplaatsen

0499-86.69.83

Mw.VELDEMAN Gerty

Gesubsidieerde
gemeentelijke
basisschool SCHEUT
60996
Vestigingsplaatsen

Doverstraat 25

Odonstraat 22
Mw. MOERMAN Sigrid

DE LADDER

BLO

Dokter J. Wybranlaan 45
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0499-86.69.86

Onderwijs
G. Moreaustraat 3

Jean-Claude MERTENS

Directeur coördinator BO

jc_mertens@yahoo.fr

02/800.07.90

0495/50.54.71

Sint-Niklaas Instituut Anderlecht

Kleurenbeest

Voorzienigheid

Brede school
Naschoolse Aanbod activiteiten

Lieven Suys
Coördinator SIV
Georges Moreaustraat 104
(T) 02/523 30 38
(F) 02/523 39 69 G. Moreaustraat 104
1070 Anderlecht

Vrije Scholen: Sint Guido Instituut Anderlecht

Videoatelier

hilde.aelbrecht@scarlet.be

Deeltijds Onderwijs:
Don Bosco Sint-Pieters Leeuw

Begeleiding brugprojecten

Hilde Janaels
Coördinator
L. Vanbeverenstraat 14 - 1500 Halle
02/356.22.36
hiked jamaels@donboscohalle.be

Gemeenschapsonderwijs:
BUSO Zaveldal Brussel

Kooractiviteit

veerle.vanhoegaerden@vgc.be

Centrum voor Volwassenonderwijs Brussel

Maken promotieNlm,
Begeleiding traject jongeren op Beeldenstorm

Afgevaardigd Bestuurder/directeur
Daevy Amerlynck

Dokter Jacobsstraat 67 1070
Anderlecht
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Tel. 02-5029516
directie@brucovo.be
sylvie.declerck@cvobrussel.be

CVO Elishout Coovi
Emile Grysonlaan 1
1070 Anderlecht
Tel. 02-5267740
www.elishout.be

Inburgering Brussel

Inschakeling, van bon Brussel bevragers
In onze creatieve ateliers

bon Brussel • Bruxelles
Rue Ph. de Champagnestraat 23
1000 Brussel-Bruxelles
T 02 501 66 80 F 02 507 13 99

Seniorenraad

Beeldenstorm TV
Intergenerationele projecten

François Cornelis
Brusselbergstraat 29
1070 Anderlecht
02/523.60.20

Okra

Beeldenstorm TV
Intergenerationele TV

De Bisschop Johny
Edmond Machtenslaan 168/8
1080 Brussel

Interfacultair Departement voor
Taalonderwijs
Vrije Universiteit Brussel

Beeldenstorm TV

Prof. M. R. Blommaert
Directeur
Interfacultair Departement voor Taalonderwijs
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
+ 32 2 629 26 08
mrblomma@vub.ac.be

Faculteit Rechten Criminologie

Oefening studenten presentatie oefeningen

Vervaardiging van een reeks kortNlms
Tijdens de lessen Frans.
Deze kortNlms hebben steeds betrekking op de
Kuregemwijk, de grootstad Brussel, haar bewoners en
haar gebruikers.

Prof. Dr. Jenneke Christiaens

KultuurKaffee

wwdepauw@vub.ac.be

Dienst Cultuur VUB

wwdepauw@vub.ac.be
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Trefcentrum Y’

wwdepauw@vub.ac.be

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

Opgenomen in aanbod

Gemeente Anderlecht:

Tel

Fax gsm

Kabinet van de Schepen
G. Moreaustraat 5

Leopold LAPAGE
Annie HAUWAERT

Schepen
Secretaresse

llapage@ anderlecht.irisnet.be

02/558.08.33
02/558.08.23

02/520.29.19

Cultuur-Jeugd

Niki D’HEERE
Jeroen CAMERLYNCK
Amy BOUSARD
Roeland ELSEN
Sandra VAN BAMIS
Gorik ASSELMAN

Cultuurbeleidscoördinat
or
Cultuurmedewerker
Jeugdconsulent

0494/577.948

02/558.08.91
02/558.08.99
02/558.08.94
02/558.08.92
02/558.08.99

02/520.29.19

Pierre NOIRET

Pedagogisch adviseur

pnoiret@anderlecht.irisnet.be

Jean-Claude MERTENS

Directeur coördinator
BO

jc_mertens@yahoo.fr

02/558.08.32
02/558.08.31
02/800.07.90

0478/27.78.79
0494/57.79.49
0495/50.54.71

L.VAN WAEYENBERGE,
Hannes DE GEEST
Reinhilde LONGIN
Bea VAN LIERDE
Martine

Directeur
Adjunct directeur

lvanwaeyenberge@anderlecht.iris
net.be
hdegeest@ anderlecht.irisnet.be
onderwijs@anderlecht.irisnet.be

02/558.08.88
02/558.08.03
02/558.08.90
02/558.08.93
02/558.08.89

0498/58.88.63

Onderwijs
G. Moreaustraat 3

OnderwijsG. Moreaustraat 1a

Basisonderwijs
ICT

cultuur@anderlecht.irisnet.be

Jeugdhuis “Nacht 70” - tel
02/524.29.97

0498/58.89.48

02/527.93.89
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BLANCQUAERT
Gerardo DE GUZMAN
Kevin HEYVAERT
KIK
G. Moreaustraat 1a

02/558.09.47
kevin.heyvaert@gmail.com

Ina VAN RIJKEL
Sarai DE GRAEF
Tim DE VOS
Dieter GIJSSELS

0472/25.72.62
02/800.07.79
02/558.09.79

0498/588.972
0495/77.79.87
0494/46.30.26

02/524.01.66
02/520.75.00

Herzieningslaan 75
Eloystraat 80 (Nest)

Gemeente Anderlecht
Dienst Cultuur & Jeugd

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Niki D'HEERE
Cultuurbeleidscoördinator
Gemeentebestuur Anderlecht
G. Moreaustraat 5
1070 Anderlecht
T. 02/558.08.91
F. 02/520.29.19
ndheere@anderlecht.irisnet.be

Bibliotheek

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Inge Vandermot,
Bibliothecaris
Nederlandstalige Bibliotheek Anderlecht
Sint-Guidostraat 97
1070 Anderlecht
tel.: 02/523.02.33
inge.vandermot@bibliotheek.be

Zinnema

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mars Moriau
Directeur
ZINNEMA
Vlaams huis voor Amateurkunsten in Brussel vzw
Veeweydestraat 24-26
1070 Anderlecht
mars.moriau@vca.be

Muziekacademie

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Luc Bartholomeus
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Deeltijds Kunstinitiatie
16 uur leerkracht ter beschikking voor het project Beletterd &
Betekend

directeur
MA Anderlecht
dir@ma-an.be
02/522 05 5

Academie voor Beeldende Kunst

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Ivo Bryon, directeur
Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
Dapperheidsplein 17 - 1070 Anderlecht
tel 02/523 03 71 –0484/63 29 44
fax 02/523 02 81
ivo.bryon@academieanderlecht.be
www.academieanderlecht.be

Erasmushuis

Cultuurbanket, diverse
sociaal-artistieke acties

Kathleen Leys
Adjunct-conservator
Erasmushuis
Kapittelstraat 31
1070 Brussel
T : +32 2 521 13 83 F : +32 2 527 12 69
www.erasmushouse.museum
k.leys@erasmushouse.museum

G.C. De Rinck

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Isabelle De Meyere
Gemeenschapscentrum De Rinck
Dapperheidsplein 7
1070 Anderlecht
tel 02 524 32 35 fax 02 522 34 87
derinck@vgc.be

Maison de la Participation

Levering ontwerp en vervaardiging participatiekolon

Cellule Participation
ParticipatiecelService
Rue Wayezstraat 94
1070 Anderlecht
T: 02 555 22 70
participation@anderlecht.irisnet.be

vervaardiging participatiekolon
Bijdrage aan verschillende sociaal artistieke acties in de wijk

Slosse Piet
Rue de la Gaité 107

Wijkcommité
Blijdschapstraat
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02/52 30 04
0495/80 90 01
Busselenberg

vervaardiging participatiekolon

François Cornelis
Brusselbergstraat 29
1070 Anderlecht
02/523.60.20

Peterbos

vervaardiging participatiekolon

Samenlevingsopbouw Peter Bos
Amelie de Hemptinne
amelie.dehemptinne@samenlevingsopbouw.be
Peggy Lemaire –
peggy.lemaire@samenlevingsopbouw.be
Sociale Cohesie / Samenleven
Jongerenwerking Peterbos (D’BROEJ vzw)
Peterbospark 3 – 1070 Anderlecht
T 02 527 05 92 – F 02 527 05 93

Broekwijk comité

vervaardiging participatiekolon

Verkerkhoven &
Mertens Anne
Av Prinsstraat 77
02/414 95 13
02/521 55 15
0479/610 02 69

Comité de Quartier Aurore

vervaardiging participatiekolon

Jacqueline T'Sjoen
Comité de Quartier Aurore
avenue Victor Olivier 12 boite 116
1070 Anderlecht
jacquelinetsjoen@hotmail.fr

Pacheco
Buurtwerking Laken

Anne Stalpaer
0476/62 63 50
a.stalpaert@picol.be
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Aantallen: 2011
Receptieve participaties:
Atelierparticipaties:
Aantal digitale bezoekers:
Aantal opstellingen aan derden:
Aantal ter beschikking stellingen van de studio:

10.332
6.917
3.756
471
81
Nik Honinckx april 2011

Organigram
Nik Honinckx artistiek en zakelijk directeur 5/5 *5 /5*

Sociale economie

Sociaal-artistieke en kunsteducatieve werking
Beletterd & Betekend (tijdens schooluren)

Sociaal-artistieke en kunsteducatieve werking
Beelden & Verbeelden (vrije tijd)

Wim Carels Werkmeester 5/5 *5/5
Toegepaste grafische technieken
en uitgeverij

Video-atelier Beeldenstorm TV

Bart Vandeput
artistieke en tehnische omkadering
3/5 *1/5

Sem Bucman
artistieke omkadering
5/5 *1/5

Jelle Petroons 4/5 werk -1/5 les
Leercontract Grafische Technieken

Gergory Delannay
Montage en Tech. Omk.
½ *1/5

Decor- en standenbouw

Mode en theater
kostuum

Nik Honinckx artistieke omkadering

Mohamed El Yattouti
technische omkadering
5/5 *3/5

Chaturaputkueakun

Wutipong Lasatelier
5/5 *5/5

Seïdou Bah
technische omkadering
5/5 * 2/5
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Catering

Onderhoud Intern

Klusjesdienst &
Extern onderhoud

Sihame Adabaz 5/5
Rachida Mechal 5/5

Onthaal Verzendingen & promotie

sociale begeleiding doelgroepmedewerkers Wim Verheyen *2/5

Brahim Naami 5/5

Ibrachim Chalbouov 5/5

Djabo Bassem 5/5 *4/5
Wim Carels Werkmeester

Nik Honinckx artistieke omkadering

Alternatief gestrafte

Studenten Agogiek VUB
Nederlands op de werkvloer

6 à 8 doelgroepmedewerkers naast vrijwilligers en jongeren in brugpojecten (deeltijds leren, deeltijds werken)

Beletterd & Betekend
Kunsteducatief

Beelden & Verbeelden
Vrije tijd

Mieke De Bisschop
½ *19 uur

Henriette Roth
Dansen à la carte 3 uur

Anne-Lore Baekeland Dans DKO
5 lesuur

5 Studenten
Agogiek Beletterd & Betekend

Oriana Dierinck muziek DKO
11 les uur

Eleni Pascalides
Ceramiek 6.30uur *3 uur

6 Studenten agogiek
Kinderziekenhuis totaal 60 uur
Studenten
Agogiek KIK totaal 60 uur
Studenten
Agogiek Levenslust totaal 60 uur

Financiën Hilde Vandervelde 1/5

*Inzet voor het project “Het beest in de mens”
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