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Cultuureducatieve verenigingen – Begrotingsjaar 2018 

 

Vereniging Kerntaak 
Subsidie-

enveloppe 1 
Uitgekeerde 

subsidie 2  

Artforum vzw  
Vaartkom 4 
3000 Leuven 
[t] 016 24 66 24 
[e] info@artforumvzw.be 
[w] www.artforumvzw.be 

Artforum is een landelijke jeugddienst die kinderen, jongeren en jonge kunstenaars de kans 
geeft om actief en/of receptief deel te nemen aan professioneel omkaderde kunst- en 
cultuuractiviteiten en-projecten. Deze activiteiten en projecten situeren zich binnen het 
brede werkveld van het kunstzinnige, kunsteducatieve, sociaal-artistieke en/of artistieke. 

2018-2021 2018 

        
435.185,23  

 

 
435.185,23 

 

Casa Blanca vzw 
Bloemistenstraat 2b 
8500  Kortrijk 
[t] 0473 98 13 21 
[e] info@casablancavzw.be 
[w] www.casablancavzw.be 

Casa Blanca is een vereniging met als doel het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van 
kunstprojecten voor kinderen en jongeren. 
Het aanbod van de vzw bevindt zich zowel binnen als buiten de vrije tijd en omvat o.m. 
cultuureducatieve vakantieweken (externaat) en workshops. 

2018-2021 2018 

 
55.691,99 

 

 
55.691,99 

Cirkus in beweging vzw 
Erasme Ruelensvest 127  
3001 Leuven  
[t] 016 60 32 63 
[e] info@cirkusinbeweging.be 
[w] www.cirkusinbeweging.be 

Cirkus in Beweging is een open huis voor circuseducatie. Persoonsvormende, artistieke en 
sociale circusactiviteiten vloeien er samen en heffen elkaar op tot een vernieuwende vorm 
van kunsteducatie. 

2018-2021 2018 

       
128.943,77  

 

 
128.943,77 

 
1 Het bedrag dat initieel aan de vereniging wordt toegekend: bestaat uit de basissubsidie en de eventuele variabele subsidie op basis van de beleidsnota. Voor 2018 is dat bedrag gelijk aan het 
bedrag van de toegekende subsidie-enveloppe. 
2 Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele indexaanpassingen. Dat bedrag is pas 
in het volgende werkjaar bekend.   

http://www.casablancavzw.be/
http://www.cirkusinbeweging.be/


 

 

Circusatelier Circolito 
Klein Begijnhof 1 
2800 Mechelen 
[t] 015 33 07 34 
[e] info@circolito.be 
[w] www.circolito.be 
 

Circusatelier Circolito leert op een educatief verantwoorde en creatieve manier 
circustechnieken aan. Aandacht gaat naar techniek, expressie, creativiteit, basismotorische 
eigenschappen, ver- en bewondering, motivatie, succesbeleving, zelfvertrouwen, initiatief, 
leren (zelfstandig) leren, teamwerk, communicatie ... 
De lessen worden gegeven door ervaren circusbegeleiders en/of professionele 
circusartiesten. Verder wil Circolito het circus-, bewegings-, theater- en muziekgebeuren 
regionaal, nationaal en internationaal bevorderen in de ruimste zin van het woord 

2018-2021 2018 

          
81.006,53  

 

 
81.006,53 

 

Circusplaneet 
Drongensesteenweg 146 
9000 Gent 
[t] 09 228 92 72 
[e] info@circusplaneet.be 
[w] circusplaneet.be 
 

De missie van Circusplaneet is drievoudig. Ze wil kinderen en jongeren de kans geven om 
zich individueel en in groep te ontplooien, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Circus 
is daarbij het creatieve medium. Ze wil de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen. En 
ze wil de maatschappij aangenamer maken en tegengewicht geven aan negativistisch 
doemdenken. 

2018-2021 2018 

          
81.006,53  

 

 
81.006,53 

Danskant vzw  
Stationsstraat 31/1 
2800 Mechelen  
[t] 015 63 93 83 
[e] info@danskant.be 
[w] www.danskant.be 

Danskant zorgt voor de verspreiding van dans, muziek en beweging als educatieve en 
actieve cultuurbeleving met als doel de persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke 
integratie en participatie te bevorderen onder kinderen en jongeren. 

2018-2021 2018 

         
118.601,41 

 

 
118.601,41 

Jeugd en Dans vzw 
Meistraat 2 
2000 Antwerpen 
[t] 03 202 83 50  
[e] marina@jeugdendans.be  
[w] www.jeugdendans.be 

Jeugd en Dans propageert bij de jeugd amateurdans in heel haar verscheidenheid, dit door 
zelf jeugdwerkactiviteiten te organiseren en te begeleiden, en informatie en documentatie 
te verstrekken via dienstverlening. 

2018-2021 2018 

         
81.006,53  

 

 
81.006,53 

Jeugd en Poëzie vzw 
Maarschalk Gérardstraat 4a 
2000 Antwerpen  
[t] 03 234 92 89  
[e] dichter@jeugdenpoezie.be  
[w] www.jeugdenpoezie.be 
 

Jeugd & Poëzie is een kunst- en cultuureducatieve organisatie die jongerenpoëzie wil 
promoten en kinderen en jongeren wil initiëren, stimuleren en begeleiden tot het creatief 
omgaan met taal en tot het schrijven van poëzie. Er wordt gewerkt vanuit de raakvlakken 
tussen taal, taalbeleving en andere kunstdisciplines die kinderen en jongeren kunnen 
stimuleren in hun taalontwikkeling, creatie en expressie via het woord. 
Daarnaast wil ze jonge talentvolle dichters begeleiden, coachen en ondersteunen, hen 
ruimte bieden te experimenteren en hen helpen in hun zoektocht naar hun plaats als jonge 
dichter in het literaire veld. 

2018-2021 2018 

         
81.006,53  

 

 
81.006,53 

mailto:info@circolito.be


 

 

Jeugdtheater Ondersteboven 
Driegaaienstraat 117 
9100 Sint-Niklaas 
[t] 0475 90 86 04 
[e] info@jto.be 
[w] www.jto.be 

Jeugdtheater Ondersteboven is als jeugdtheatergezelschap actief in het Waasland. JTO is 
voornamelijk een huis voor korte workshops, langer lopende cursussen, opleidingen en 
vakantiestages. Naast opleidingen brengt JTO ook theater- en musicalproducties voor 
kinderen, jongeren en iedereen die jong van hart is. 

2018-2021 2018 

 
55.691,99 

 

 
55.691,99 

 

Kamo vzw 
Wijnheuvelenstraat 307 
1030 Brussel 
[t] 02 242 26 00 
[e] info@kamovzw.be    
[w] www.kamovzw.be 

Door middel van actieve kunsteducatie wil Kamo kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit 
Vlaanderen en Brussel persoonlijke, creatieve, sociale en communicatieve vaardigheden 
meegeven. Ze wil hen stimuleren om nu en later op een inventieve, kritische, 
verdraagzame en constructieve manier in de samenleving te staan. De vereniging wil een 
bemiddelaar zijn tussen kunstenaars, hun werk en kinderen. 

2018-2021 2018 

 
81.006,53 

 
81.006,53 

Larf! vzw    
Warandestraat 13 
9000 Gent      
[t] 09 365 09 43                                
[e] info@larf.be  
[w] www.larf.be 

Larf! is een kunsteducatieve vereniging die zich profileert als een jeugdtheaterhuis waar 
theaterprojecten met kinderen en jongeren gemaakt worden. Kinderen en jongeren 
kunnen in een open huis het spel van theater ontdekken en beleven. Via workshops, 
ateliers en voorstellingen verzoent Larf! theater en educatie. 

2018-2021 2018 

       
196.101,98  

 

 
196.101,98 

LGU Academy vzw 
Noordersingel 28 
2140 Borgerhout 
[t]  0485 43 53 17 
[e] info@letsgourban.be 
[w]  www.letsgourban.be 

Let's Go Urban biedt een naschools programma aan dat bestaat uit activiteiten op het 
gebied van urban arts & street culture voor jongeren van zes tot en met dertig jaar. Het 
workshopaanbod bestaat uit verschillende disciplines, zoals urban dance, urban music, 
urban media, urban sports (freerunning & tricking) en urban dreamers (voor jongeren die 
van hun droom een realiteit willen maken). 

2018-2021 2018 

 
55.691,99 

 

 
50.122,80 

MOOSS vzw 
Vaartkom 4 
3000 Leuven 
[t] 016 65 94 65  
[e] info@mooss.org  
[w] www.mooss.org  
 

Mooss vzw is in Leuven opgericht in 1981. Haar algemene doelstelling is ‘actieve 
kunsteducatie’: het leren van, over en met de kunsten via actieve werkvormen. Mooss wil 
kinderen, jongeren en hun begeleiders in contact brengen met theater, muziek, dans, 
beeldende kunsten en audiovisuele kunsten via het zelf doen, d.w.z. via een eigen 
expressieve activiteit. Daarnaast biedt Mooss ook beschouwende kunsteducatie aan bij 
bestaande kunstmanifestaties. Mooss werkt voor een doelpubliek van kinderen en 
jongeren en hun begeleiders. 

2018-2021 2018 

        
662.448,62  

 

 
662.448,62 



 

 

Musical On Stage vzw 
Boutersemdreef 14 
2240 Zandhoven 
[t] 03 808 25 08 
[e] info@musicalonstage.be 
[w] www.musicalonstage.be be 

De belangrijkste doelstellingen van Musical On Stage het beoefenen van theaterkunst en 
musical en bijdragen tot de algemene cultuuruitbreiding, het organiseren van educatieve 
projecten en stages, het componeren van muziek, het organiseren van culturele uitstappen 
en het organiseren van workshops, opleidingen en trainingen. Musical on Stage gelooft dat 
kunst de bindende factor is in onze samenleving. Ze is ervan overtuigd dat een 
musicalproject als onlosmakelijke combinatie van muziek, drama en dans blijvende 
leereffecten teweeg kan brengen bij kinderen en jongeren. 

2018-2021 2018 

          
81.006,53  

 

 
81.006,53 

 

Passerelle vzw 
Kapucijnenstraat 10 
8500 Kortrijk                             
[t] 056 25 50 77                      
[e] info@passerellevzw.be 
[w] www.passerellevzw.be 

Passerelle wil kinderen en jongeren de wereld van de hedendaagse dans laten ontdekken. 
Ze brengt jonge amateurs in dialoog met jonge choreografen en kunstenaars uit andere 
disciplines. De vereniging slaat zo bruggen tussen de professionele danswereld en de 
amateur. 

2018-2021 2018 

        
213.294,49  

 

 
213.294,49 

Piazza dell’Arte vzw   
Kattendijkdok Oostkaai 64   
2000 Antwerpen  
[t] 03 232 68 76 
[e] info@piazza.me  
[w] www.piazza.me 

Piazza dell'Arte is een mobiele multidisciplinaire educatieve kunstorganisatie, die elke 
jongere de kans wil geven om zich ten volle creatief te ontplooien d.m.v. verschillende 
multimediale technieken. De vereniging richt zich tot jongeren vanaf 12 jaar in 
(hoge)scholen, wijken, jongerenevenementen, jeugdhuizen en culturele centra. 

2018-2021 2018 

      
386.831,31  

 

 
386.831,31 

‘t Kwasteeltje vzw 
Fietsenstraat 35 
3740 Bilzen                            
[t]  0498 54 16 26                     
[e] info@tkwasteeltje.be 
[w] www.tkwasteeltje.be 

't Kwasteeltje is een academie waar kleuters en jongeren ondergedompeld worden in een 
muzische wereld vol beeld, circus, theater, dans, muziek en audiovisuele vorming. Het 
ontwikkelen van creatieve technieken, vaardigheden en uitdrukkingsmogelijkheden staat 
centraal in alle activiteiten die 't Kwasteeltje opzet: zowel in de workshops, de kampen als 
de lessenreeksen. 

2018-2021 2018 

 

55.691,99 
 

 
55.691,99 

Villa Basta vzw  
Schippersstraat 13 
3500 Hasselt 
[t] 011 72 77 77 
[e] info@villabasta.be 
[w] www.villabasta.be 

Villa Basta wil bij alle jonge mensen van 6 tot 30 jaar creatieve goesting ontdekken en 
stimuleren om het te ontwikkelen tot creatief talent. Via workshops en projecten op locatie 
worden kinderen en jongeren geprikkeld. De doorgroei realiseert ze in verschillende 
studio's en ateliers in huis. Villa Basta begeleidt eveneens de ‘uitstroom' naar podia en 
partners in het culturele werkveld.  

2018-2021 2018 

       
404.023,81  

 

 
404.023,81 



 

 

Zonder Handen vzw 
Steenweg op Merchtem 9 
1080 Brussel 
[t] 02 411 10 19                            
[e] circus@zonderhanden.be              
[w] www.circuszonderhanden.be/ 

Zonder Handen is een sociaal-inclusieve circusschool in een grootstedelijke context. De 
vereniging organiseert zowel wekelijkse lessen met laagdrempelige circusactiviteiten als 
vakantiekampen. Daarnaast heeft zij aan aanbod aan activiteiten op aanvraag. 

2018-2021 2018 

       
81.006,53  

 

 
81.006,53 

 

das Kunst (voorheen zZmogh vzw) 
Kerkstraat 108 
9050 Gent 
[t] 09 233 83 53  of 0494 30 33 01                           
[e] info@daskunst.be                    
[w] www.daskunst.be 

das Kunst gelooft in kunst en de kracht van verbeelding. das Kunst is een nomadische 
werking die naar wijken, pleinen en straten in de stad trekt. Daar gaat das Kunst op een 
duurzame manier aan de slag met kinderen en jongeren, onder begeleiding van jonge 
kunstenaars. 

2018-2021 2018 

    
171.925,03  

 

 
171.925,03 

TOTAAL 3.507.169,32 
 

3.501.600,13 

 


