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audiovisueleaudiovisueleaudiovisueleaudiovisuele    kunstkunstkunstkunst    

STUK Kunstencentrum 

Meakusma Festival 

Het resultaat van deze samenwerking zijn twee 

gloednieuwe producties binnen het veld van 

geluidskunst en audiovisuele kunst. STUK zal de 

immersieve blackbox installatie Parhelion van 

mediakunstenaar Mika Oki in residentie 

produceren. Dit project wordt vervolgens ook 

getoond tijdens Meakusma Festival. Omgekeerd 

zal Meakusma de audiovisuele live performance 

As Above, So Below van Mark IJzerman en 

Sébastien Robert uitbrengen op hun label, 

waarna het werk in STUK zal getoond worden. 

€ 4.000,00 

Het BlokfluitenasielHet BlokfluitenasielHet BlokfluitenasielHet Blokfluitenasiel    
Q-O2 

Meakusma Festival 

Het Blokfluitenasiel is een samenwerking tussen 

Meakusma Festival en Q-O2 werkplaats en de 

muziekacademies van Eupen en Jette/Brussel. 

Het vertrekt van het gelijknamig project van 

geluidskunstenaar Lukas De Clerck en wordt 

gerealiseerd in samenwerking met componiste 

Angélica Castello en muziekdocenten Katelijne 

Lanneau en Matthias Verniers, samen met een 

groep muziekleerlingen blokfluit en orgel. Het 

Blokfluitenasiel is een geluidssculptuur gemaakt 

van gerecycleerde blokfluiten. Dit instrument, 

een kruising tussen fluit, orgel en kinderspeel-

goed, is het centraal element in de samen-

werking met de twee academieklassen in dit 

project. 

€ 5.000,00 

Belgian Music Days 2022Belgian Music Days 2022Belgian Music Days 2022Belgian Music Days 2022    

Componisten Archipel 

Vlaanderen 

OstbelgienFestival 

De Belgian Music Days 2022 zijn de derde editie 

van een festival dat tweejaarlijks plaatsvindt. 

Het festival heeft als missie om Belgische muziek 

sinds 1830 in al haar diversiteit onder de 

aandacht te brengen. Het zwaartepunt ligt bij 

klassieke en hedendaagse kunstmuziek, maar 

ook jazz en cross-over komen aan bod. Het 

festival, dat eerder in Leuven (2018) en Mons 

(2020) plaatsvond, beleeft zijn derde editie in 

Eupen. Het festival wordt gedragen door een 

consortium van partners uit alle drie de taal-

gemeenschappen, in samenwerking met een 

lokale concertorganisator. 

€ 5.000,00 
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Art Basics for Children 

Chudoscnik Sunergia 

Chudoscnik Sunergia wil in de volgende jaren 

inzetten op publiekswerking voor families en  

op het ontwikkelen van een meer kindgericht 

programma. Ze doen een beroep op de expertise 

van Art Basics for Children (ABC) om hen door-

heen 2021 bij een inhoudelijk inspiratietraject te 

begeleiden. Centraal staan kennismaking met 

elkaars werking en opleiding van medewerkers 

en de realisatie van verschillende publieke 

activiteiten in het Cultuurcentrum Alter 

Schlachthof en bij ABC. De begeleiding is in 

handen van een gemengde ploeg ABC-gidsen en 

medewerkers van Chudoscnik Sunergia. 

€ 5.000,00 

 
 


