
Lijst met geselecteerde projecten 
 
BX YOUTH > HATTRICK 
Project dat sport en cultuur verenigt, door leden van BX (& familie) een initiatie te laten volgen in 
percussie & film.  
 
CITY 3 > PERIFERIA 
Is een randstadhappening over de ruimtelijke uitdagingen (laagstand, industrie, mobiliteit) & een 
pleidooi voor een gedeelde aanpak.  
 
PIANOFABRIEK > SYSTEM_D_ON TOUR 
Het verder verspreiden van films & foto’s van het festival (via tournée) en verzelfstandiging van vzw 
via participatieproces o.l.v professionele procesbegeleider.  
 
FILEMON > KINDERFILMFESTIVAL 
Projectie van een 120-tal oude en nieuwe films, kort- en langspeelfilms, animatie & fictie, docu, ciné-
concert en filmworkshops op 8 verschillende locaties  
 
ZONDER HANDEN > CIRCUS OP MAAT 
4 wijkwerkingen (Cinq Blocs, Marollen, Squares, Bockstael) rond circusinitiatie op wekelijkse basis 
met focus op participatie van kinderen in kansarmoede.  
 
JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL > KLANKKLEUREN BREEKT UIT! 
Laagdrempelige muziekateliers voor 6-12 jarigen, o.l.v van muzikanten en animatoren (met diverse 
achtergronden), 75ste verjaardag van JMB.  
 
JHOB > BRUKSELLIVE 
Organisatie festival door grote groep vrijwilligers ( vooral jongeren). 
 
ASTRID HAERENS > SCHAAMTELOOS SCHOON 
Een multimediale tentoonstelling als ontmoetingsplaats, over de schoonheidsbeleving van 
Burundese vrouwen in kapsalons.  
 
BRECHT EISLER > INT LIED VAN DE DESERTEUR 
Happening over oorlogsweigering als vredesstrategie (tekst-, muziek- & videocreatie) met zoveel 
mogelijk koren uit landen die betrokken waren in WOI. 
 
CAFE MARCHE > CAFE TERMINAL 
Voor zijn 10de verjaardag gaat café marché op stap met de fanfare (uitbreken), muzikanten spelen 
zonder partituur en gaan in interactie met voorbijgangers.  
 
HART BOVEN HARD > GROTE PARADE HEEFT HARTENWENS 
Grote Parade in het centrum van Brussel (nationale en lokale mobilisatie) met 10 hartenwensen over 
een nieuw te verbeelden wereld en met artistiek-muzikaal luik & realisatie van 11 mobiele 
constructies. 
 
MET-X > ROOTS & RYTHM BENIN 
Concertavond in Cité Culture ism zelforganisatie Benbel (Benin) om een folklorefeest te laten 
evolueren naar een Brussels cultureel feest.  
 
 
 



MUS-E > WATER ME 
Een kunsteducatief project in Brusselse basisscholen met 3 kunstenaars uit diverse disciplines rond 
water (locatie van Mus-E = zwembad).  
 
ODYSSEIA ENSEMBLE > A BOHEMIAN RHAPSODY 
Festival met 6 concerten & promotie van kamermuziek via promenades, workshops, soundinstallatie.  
 
KUNSTHUMANIORA & BROSELLA > POP-UP & GO! (2016) 
Voorstellingen op verrassende locaties (kapper, Brico, post) om de sociale cohesie te versterken en 
om het aanbod af te stemmen op de vraag.  
 
SPUTNIK > HARENS GOUD 
Erfgoedweekend rond de Harense grondwitloof met tentoonstelling, geleide wandelingen, 
concerten, degustatie / gastronomie, kortfilms. 
 
Q-O2 > FRANKENSTEIN (2015-2016) 
Creatie van een klankkunst-expo en jeugdopera rond het boek ‘Frankenstein’ van Mary Shelley met 
40 à 50 jongeren o.a. uit Brussels BSO (Fr en NL-talig). 
 
BUURTWINKEL > TALENT IN BEWEGING 
Tentoonstellingen, creatieve ateliers over verschillende disciplines heen, ontmoetingen voor 
verborgen talenten in de wijk Anneessens, kans tot zelfontplooiing.  
 
RESART > DIY DAY 5 
Gratis doe-het-zelf festival (1 dag) met vrijwilligers, kunstenaars, muzikanten, workshops, fotografen, 
videocrew, alternatieve markt, sociaal dorp, fablab... (soc, cul, eco, eco & techno luik) 
 
CINEMA BBIOSCOOP >  7 DAGEN KORT 
Nederlandstalige filmfestival met Nederlandse, Belgische, Surinaamse, Zuid-Afrikaanse,…films. Na de 
editie in Lissabon is het nu de beurt aan Brussel 
 
GEMEENSCHAPSCENTRUM NEKKERSDAL > PROJECT BIBLIOTHEEK 
Samenwerking van het GC met de Nederlandstalige bibliotheek. Er wordt samengewerkt met talrijke 
verenigingen en er zullen enkele gastauteurs worden uitgenodigd. 
 
THE BELGIAN PRIDE > GENDER@PRIDE 
Tijdens 3 dagen van het Pride-festival komt er een platform voor verenigingen die zich profileren 
rond genderidentiteit en genderexpressie (tegen stereotype opvattingen). 
 
MIRTE KORTBEEK > ROTONDE 
Opknappen van een bestaand gebouw door er een buurtcafé, speel- en exporuimte, dialoogtafels, 
ateliers, souper, zondagsbrunch, …  te organiseren.  
 
UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL > KICK-OFF THE CAMPUS 
Organisatie van talrijke culturele activiteiten bij de start van het acadamiejaar 
 
VOEM > WOORDENVLOED 
Workshops dans, fotografie, video & dichtkunst met Brusselse jongeren die eindigen in een 
slotmoment aan het centraal station/ Muntplein (o.a. flashmob + projecties).  
 
REDERIJKERSKAMER DE LELIEBLOM – DE NOORDSTAR > DE STERRENPLUKKER 



Vanuit toneel als invalshoek (samen lachen) het multiculturele benutten doordat mensen de kans 
krijgen zich te vervolmaken in het Nederlands.  
 
KRK DE WIJNGAARD ’T MARIACRANSKE > TONEEL MET BSLSE JONGEREN 
Toneel in samenwerking met een groep Brusselse jongeren 
 
DAVIDSFONDS LAKEN > LE DONNE PIANGENTI 
Passieconcert door het ensemble Encantar (4 jonge zangeressen waarvan één Lakense).  
 
OKRA > ACTIVITEITEN 
Vier lokale afdelingen. Activiteiten zoals gezellige maaltijd, taartje van de maand, vriendschapsdag, 
boottocht naar Damme, dorpsfeesten, dans met entertainer Rudi.  
 
BLAUWE BLOEM > KAARTCLUB 
Kaartnamiddagen + wedstrijden voor leden van liberale mutualiteit + anderen.  
 
VLAAMSE CLUB > ZONDER TITEL (2016) 
Nieuwjaarsreceptie in de markten opluisteren door programmatie uit muziekacademie uit 
Anderlecht (viool, cello, contrabas, woord).  
 
 


