
Cosmogolem Connekt
Feestelijke samenwerking tussen kinderen en kunstenaars in 

Vlaanderen en Brussel



Doelstellingen

• Stem geven aan kinderen en
jongeren via de Cosmogolem
(Koen Vanmechelen)

• Verbinding

Brussel-Vlaanderen

Jongeren

Steden en lokale partners

Artiesten



Corona … 

• Fysiek traject > lokale inbedding per 
stad (Genk, Diest, Leuven, Brussel)

• Fietstocht > digitale challenges

• ‘Grote’ events > coronaproof
ontmoetingen & participatief
voortraject

• Fanfakids / Urban Center Brussel als
‘draaischijf’



4 steden - 58 Partners



Projectverloop

• Participatieve voortrajecten rond ‘Dream notre
Stad’ in de vier steden

• Digitale challenges via Instagram en Tiktok

• Bouw nieuwe Cosmogolem te Brussel

• Interstedelijk uitwisselingstraject Fanfakids & 
UCB 

• Cosmogolem Celebration Wave van 13 tem 16 
mei 2021 te Genk, Diest, Leuven en Anderlecht 
(Brussel)



140 kunstenaars



600 kinderen en jongeren



Pers en social media



Verhaal van de Cosmogolem

• Positief

• Toegankelijk

• Fantasierijk

• Verbindend

• Cool

“De magie die rond de Cosmogolem hangt, zorgde 
voor enthousiasme en onbegrensde inzet”



Call 2 action: Dream notre stad

+
Interessant

Leerrijk
hartelijke reacties

-
ingewikkeld
filosofisch
idealistisch



Welke dromen?

• meer groen, speelruimte & gelijke kansen

• stop racisme, politiegeweld, Corona & 
armoede

• eigen wensen (een tuin, de zon, een 
zwembad, rijk zijn, dichtbij vriendjes 
wonen)

Cosmogolem = Sinterklaas?



Wat blijft hangen?

• Spontane interactie

• wervingskracht van de Cosmogolem

• kinderen gingen creatief aan de slag.

• Fijn om iets te realiseren ondanks Covid!!

“Wat me het meeste is bijgebleven was de parade van de 
school naar de Cosmogolem. De MetX-muzikanten haalden 
ons af op school en samen met de kinderen met hun kleurige 
maskers en protestborden - werd het een feestende stoet in de 
straat.”



Wat kan anders (en beter)?

• Eenduidiger verhaal

• Meer verbindingen, tijd & betrokkenheid

• Out of the box

• Feedback naar kinderen

• Meer aandacht voor verschillende aanpak 
doelgroepen (kinderen en jongeren)

• Plannen Cosmogolem



En nu?

Creative Report
https://connekt.cosmogolem.com/

Instagram
@cosmogolem_connekt 

https://connekt.cosmogolem.com/

