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PROJECTPROJECTPROJECTPROJECT    INDIENERSINDIENERSINDIENERSINDIENERS    BESCHRIJVING PROJECTBESCHRIJVING PROJECTBESCHRIJVING PROJECTBESCHRIJVING PROJECT    
TOEGEKEND TOEGEKEND TOEGEKEND TOEGEKEND 

TOTAALBEDRAGTOTAALBEDRAGTOTAALBEDRAGTOTAALBEDRAG    

“S” comme “S” comme “S” comme “S” comme 
SamenwerkingSamenwerkingSamenwerkingSamenwerking    

Kunstencentrum 
Vooruit || La "S" 

Grand Atelier 

“S” comme Samenwerking is een artistiek 
en reflectief project rond toegankelijkheid 
en de noodzakelijke integratie van 
kwetsbare mensen binnen de 
programmatie van een groot cultuurhuis. 
Binnen dit kader werkt Kunstencentrum 
Vooruit uit Gent samen met La “S” Grand 
Atelier uit Vielsalm. La “S” is een 
kunstwerkplaats die kunstenaars met een 
mentale beperking begeleidt en co-
creatieve projecten tussen deze 
kunstenaars en hedendaagse kunstenaars 
ondersteunt. De artistieke creaties die uit 
deze samenwerking komen, werpen vragen 
op over toegankelijkheid in zijn meest 
inclusieve betekenis: van fysieke drempels 
tot mentale beperkingen en emotionele 
weerstand. 

€ 20.000,00 

RAKANYAKRAKANYAKRAKANYAKRAKANYAK    
Compagnie Charlie || 

Arsenic 

RAKANYAK is een komische 
straattheater/circusproductie. De Pastek 
Familia reist de wereld rond met hun 
legendarische boksring- en show. Ze krijgen 
onverwacht het nieuws dat de familie uit 
geboorteland Berkthistan op bezoek komt. 
Waar hen verwelkomen? En hoe reageert 
het publiek waar ze te gast zijn op de 
komst van nog meer vreemd volk in hun 
achtertuin? Het lot van migranten (en 
breder van ‘de ander’ met een 
verschillende culturele of sociale 
achtergrond) is een grote uitdaging voor 
de toekomst van onze samenleving en die 
van onze kinderen. De kern van de nieuwe 
creatie RAKANYAK is de maatschappelijke 
betrokkenheid van Compagnie Charlie en 
Arsenic2, die de thema's ‘samenleven’, 
’vooroordelen’ en ‘de vreemdeling’ aanpakt. 

€ 18.000,00 

20ste Internationale 20ste Internationale 20ste Internationale 20ste Internationale 
biënnale biënnale biënnale biënnale ----    'Petit 'Petit 'Petit 'Petit 

Format de Papier' Format de Papier' Format de Papier' Format de Papier' ----    
'Petits Formats 'Petits Formats 'Petits Formats 'Petits Formats 

Numériques'Numériques'Numériques'Numériques'    

WARP || Musée du 
Petit Format 

De twintigste editie van de internationale 
Biënnale "Petit Format de Papier" is een 
reizend tentoonstellingsproject op vier 
locaties in België met nieuw werk van 
eigentijdse (internationale) kustenaars die 
eigenzinnig gebruik maken van het 

€ 15.000,00 
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specifieke formaat van een papieren A4. Een 
verkennende publicatie, die zowel ingaat 
op de getoonde werken, als op de bredere 
context, wordt uitgegeven bij de start van 
het project. Het gegeven ‘dimensie’ wordt 
in een brede randprogrammatie 
conceptueel en educatief verder ontvouwd 
met uiteenlopende vormen en 
invalshoeken, zoals (nano)schaal, kortfilm of 
het numerieke. 

Poetik Bazar Poetik Bazar Poetik Bazar Poetik Bazar ----    
Poëziemarkt / Poëziemarkt / Poëziemarkt / Poëziemarkt / 

Marché de la PoésieMarché de la PoésieMarché de la PoésieMarché de la Poésie    

Poeziecentrum || Misis 
de la Poésie 

Poetik Bazar is de eerste editie van een 
poëziemarkt in Brussel. De ambitie van dit 
evenement is om poëzie toegankelijk te 
maken voor een breed publiek en om 
contacten te leggen tussen de Franstalige 
en Nederlandstalige taalgemeenschappen. 
Drie dagen lang verzamelen poëzie-
organisaties, uitgeverijen, tijdschriften en 
individuele dichters in de Sint-Gorikshallen 
om nieuwe poëzie en initiatieven uit 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië, alsook uit 
gastland Frankrijk (in samenwerking met 
Marché de la Poésie in Parijs), te 
presenteren aan de hand van lezingen, 
animaties, voorstellingen, debat en 
workshops. 

€ 12.000,00 

Mysterious Mysterious Mysterious Mysterious 
CreaturesCreaturesCreaturesCreatures    

Cultuurcentrum 
Hasselt || KIKK 

Mysterious Creatures is een 
samenwerkingsproject tussen het KIKK-
festival in Namen en het Krokusfestival van 
het Cultuurcentrum Hasselt. Samen hebben 
ze een workshop bedacht voor de creatie 
van robotachtige dieren, geleid door de 
kunstenaar Ugo Dehaes en geïnspireerd 
door zijn project Forced Labor. Tijdens 2 
workshops (één in Hasselt en één in Namen) 
zullen kinderen (12-14 jaar) de voorstelling 
Forced Labor ontdekken en de 
basisprincipes van het programmeren leren 
door dieren te bouwen die volgens een 
choreografie zullen evolueren. De creaties 
van de kinderen uit Namen en Hasselt 
worden dan tentoongesteld tijdens het 
KIKK festival en het Krokusfestival. 

€ 10.000,00 

Young Reporters Young Reporters Young Reporters Young Reporters 
ClubClubClubClub    

BRONKS || All 4 kids 
Volwassenen bedenken, maken en 
programmeren theatervoorstellingen, 

€ 10.000,00 
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circus, figurentheater, … met of zonder 
woorden, in het Frans, Nederlands of nog 
een andere taal. Maar wat vinden de 
kinderen zelf van dit aanbod? Welke 
emoties, ontdekkingen, verlangens en 
gedachten komen er los? Brusselse 
kinderen verenigen zich om hun visie te 
delen via een Fanzine, dagblad, 
audiovisuele vormen, een manifest, ... We 
volgen hen in hun ontdekkingstocht! 

HUSHHUSHHUSHHUSH    ----    Henry’s Henry’s Henry’s Henry’s 
dream machinedream machinedream machinedream machine    

Zonzo Compagnie || 
Les Festivals de 

Wallonie 

Zonzo Compagnie verovert de wereld met 
haar componistenportretten voor een jong 
publiek. Na John Cage, Miles Davis, J.S. Bach, 
Luciano Berio en Thelonious Monk is de 
Engelse barokcomponist Henry Purcell aan 
de beurt, in een coproductie met Les 
Festivals de Wallonie voor iedereen vanaf 6 
jaar. Een Belgisch-Canadees team vol 
klasbakken zet alle middelen in om Purcells 
fantasierijke universum tot leven te 
brengen. 

€ 10.000,00 

Wallonia to Wallonia to Wallonia to Wallonia to 
Flanders, Flanders Flanders, Flanders Flanders, Flanders Flanders, Flanders 

to Wallonia to Wallonia to Wallonia to Wallonia 
(WTF/FTW)(WTF/FTW)(WTF/FTW)(WTF/FTW)    

De Stroate || I Rap 
Belgium 

Het Kortrijks jeugdcultuurcentrum De 
Stroate en de Doornikse hiphoporganisatie I 
Rap Belgium slaan de handen in elkaar 
voor een traject dat de hiphopsector in 
West-Vlaanderen en Henegouwen toelaat 
om samen hun talenten uit te bouwen. 
Doorheen 6 sessies smeden ze banden en 
leren ze de lokale context kennen, 
ontwikkelen ze hun netwerk, pedagogische 
kijk en educatieve vaardigheden en krijgen 
ze de kans om in hun beide regio’s 
podiumkansen en 
ondernemerschapscompetenties op te 
doen. 

€ 10.000,00 

Een historische Een historische Een historische Een historische 
BantryBantryBantryBantry----sloep voor sloep voor sloep voor sloep voor 

AntwerpenAntwerpenAntwerpenAntwerpen    

Koninklijke 
Antwerpse 

Watersportvereniging 
“S.R.N.A” || L'Atelier 

Marin 

In 1796 laten de Franse invasietroepen een 
admiraalssloep achter in Bantry, na een 
mislukte invasiepoging. De boot bleef op 
miraculeuze wijze bewaard en is zichtbaar 
in het Irish National Museum te Dublin. 
Sedert 1985 werden er 80 replica's van 
gebouwd over de hele wereld. Gelet op de 
cultuurhistorische kwaliteiten van de boot, 
bouwde de vzw l'Atelier Marin er in 2014 
en 2016 twee replica's van en kon ze aldus 

€ 10.000,00 
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meer dan 4.600 mandagen vaargenot 
bieden aan Brusselse jongeren. Sedert 2014 
wenst de Koninklijke Antwerpse 
Watersportvereniging SRNA er eveneens te 
bekomen voor Antwerpen. Begin januari 
2020 kon l'Atelier Marin de Parijse sloep 
'Val Maubuée' recupereren voor de SRNA. 
De restauratie ervan en de overdracht van 
knowhow in termen van vorming 
gebeuren in partnership tussen SRNA en 
l'Atelier Marin. Het huidige project betreft 
dus zowel het behoud van varend erfgoed, 
alsmede het overdragen van knowhow 
inzake historische scheepsbouw, van 
aloude navigatietechnieken en de 
samenwerking tussen twee 
gemeenschappen van dit land. 

PodVis PodVis PodVis PodVis ––––    EclosionEclosionEclosionEclosion    

Beeldsmederij DE 
MAAN || Centre de la 

Marionnette de la 
Fédération Wallonie-

Bruxelles 

DE MAAN en Centre de la Marionette 
bundelen de krachten om de hedendaagse 
creatie op het gebied van figurentheater en 
visueel en beeldend theater te stimuleren. 
De twee partners maken gebruik van hun 
respectievelijke evenementen, netwerken 
en expertise om een project te produceren 
ter ondersteuning van jonge makers met 
als finaliteit 2 of 3 producties van kort 
formaat die in Mechelen tijdens PodVis 
festival en in Doornik tijdens Eclosion - 
Journée Mondiale de la Marionette 
gepresenteerd zullen worden. Parallel met 
deze grote publieke momenten, stellen de 
partners twee ontmoetingsmomenten voor 
om de professionals (kunstenaars en 
programmators) van de twee 
gemeenschappen te verenigen. 

€ 10.000,00 

OpenofficeOpenofficeOpenofficeOpenoffice    Hiros || Talaata 

Eén dag per maand komen zes Brusselse 
productiestructuren samen om artiesten en 
cultuurwerkers te adviseren bij de 
uitwerking van hun projecten in de 
podiumkunsten. Van administratie tot 
productie over spreiding, communicatie en 
boekhouding: een uitgebreid team is 
beschikbaar om hun ervaringen en kennis 
te delen. 

€ 10.000,00 
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Van theater tot Van theater tot Van theater tot Van theater tot 
performance kunst performance kunst performance kunst performance kunst ----    

Tweetalig Tweetalig Tweetalig Tweetalig 
laboratoriumlaboratoriumlaboratoriumlaboratorium    

Pianofabriek || La 
Roseraie 

Pianofabriek en La Roseraie bundelen hun 
krachten in dit project dat vier klassen van 
het 5de en 6de leerjaar van twee scholen 
uit Sint-Gillis samenbrengt, een 
Nederlandstalige en een Franstalige 
(immersie-onderwijs). Wie kan ik in het 
theater zijn? Wat kan ik vertellen? En hoe 
kan ik het zeggen? Uit deze vragen, 
gedurende 5 opeenvolgende dagen, 
begeleid door tweetalige animatoren, 
tijdens workshops, verschillende 
voorstellingen en de ontmoeting van 
kunstenaars uit de twee gemeenschappen, 
zullen de leerlingen verschillende vormen 
van podiumkunsten ontdekken. Aan het 
einde van het project presenteren ze het 
resultaat van hun verkenningen. 

€ 10.000,00 

Vrije denkersVrije denkersVrije denkersVrije denkers    
FeliXart Museum || 
Fondation Folon 

Een verkenningsprogramma, gedurende 
2020-2021. Er wordt een 
laboratoriumcontext gecreëerd, waarin 
twee monografische musea zich verenigen 
om ‘best en new practices’ uit te wisselen. 
De uitwisseling zal transversaal zijn; het zal 
betrekking hebben op alle museumdiensten 
en de verschillende knowhow op het 
gebied van tijdelijke tentoonstellingen, 
publicaties, conservatie-restauratie, 
publiekswerking en wetenschappelijk 
onderzoek. Deze samenwerking wil in een 
tweede fase een nieuw licht werpen op 
Jean-Michel Folon en Félix De Boeck voor 
het publiek van elke taalgemeenschap, met 
de nadruk op duurzame ontwikkeling en 
sociale en ecologische contexten. 

€ 10.000,00 

Geschiedenis van Geschiedenis van Geschiedenis van Geschiedenis van 
atheïsme in Belgiëatheïsme in Belgiëatheïsme in Belgiëatheïsme in België    

Liberas || Association 
Belge des Athées 

Het doel van het project is de realisatie, 
publicatie en verspreiding van een 
toegankelijk boek in twee versies, een 
Nederlandstalige en een Franstalige editie, 
over de geschiedenis van het atheïsme in 
België, vanaf de 19de eeuw tot ca. 1980. De 
conceptualisering en realisering van de 
bundel, met bijdragen van Nederlandstalige 
en Franstalige auteurs, is een 
gemeenschappelijk project van Liberas en 
de Association Belge des Athées. Elke 
partnerinstelling verzorgt voor haar 

€ 9.000,00 
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taalversie de publicatie en spreiding van 
het werk, met een gemeenschappelijke 
tweetalige voorstelling in Brussel. Het boek 
zal de kennisuitwisseling over een 
onderbelichte geschiedenis tussen de twee 
gemeenschappen stimuleren. 

Dichter Des Dichter Des Dichter Des Dichter Des 
VaderlandsVaderlandsVaderlandsVaderlands    

Poeziecentrum || 
Maison de la Poésie 

et de la Langue 
française 

De Dichter des Vaderlands, gekozen door 
de partners van het project, bekleedt twee 
jaar lang die functie. Om de twee jaar, bij 
elke titeloverdracht, kiezen de partners 
voor een dichter uit het andere taalgebied. 
Het doel daarvan is om de verschillende 
taalgemeenschappen met elkaar in contact 
te brengen met de hulp van een 
ambassadeur en om de sociale rol van 
poëzie aan te tonen. De dichter schrijft zes 
gedichten per jaar, vertaald in de drie 
landstalen, rond actuele onderwerpen die 
ons land raken, en heeft als missie om met 
zijn of haar poëzie een boodschap van 
eenheid te brengen, tot bij verschillende 
doelgroepen. 

€ 8.000,00 

W.A.T. E40 (Working W.A.T. E40 (Working W.A.T. E40 (Working W.A.T. E40 (Working 
Apart Together E40)Apart Together E40)Apart Together E40)Apart Together E40)    

De Grote Post || 
Brussels Art Melting 

Pot – Le BAMP 

W.A.T. E40 is een platform van Le BAMP 
(Schaarbeek) en De Grote Post (Oostende) 
waar podiumkunstenaars en muzikanten 
tijdens hun residentie in beide huizen een 
bouwdoos krijgen van 
ondersteuningsmogelijkheden en hun 
verschillende expertises (artistiek 
inhoudelijk, zakelijk, dramaturgie, techniek, 
productie). Er is een presentatiemoment op 
Le BAMP Live en PO(S)TGROND en de 
nodige ruimte voor ontmoeting en dialoog 
tussen de makers, de huizen en hun 
publiek. 

€ 8.000,00 


