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Project 
Samenwerking  

tussen 
Beschrijving project 

Toegekend 
totaal bedrag 

Organik-

mechanik 

AGB Aarschot-CC Het 

Gasthuis- Boze 

Wolffestival  & Casteliers 

In navolging en ter verduurzaming van project 

Pret A Porter tussen Casteliers en De Spiegel 

wilden beide partners een voortzetting en 

verbreding van de spreiding van elkaars 

voorstellingen en kunstenaars. Door 

aansluiting van het ‘Boze Wolf festival’ in CC 

Het Gasthuis Aarschot wordt gemikt op een 

presentatieve focus en artistieke uitwisseling 

rond het organische, de menselijkheid van 

beweging en het artificiële mechanische 

functionele bewegen van speciale objecten, 

robots. Het traject verloopt in drie fasen 

tussen okt 2021 en maart 2023 met o.a. 

wederzijds prospectie, workshops/ 

masterclasses en toonmomenten.  

 

 

14.125,00 EUR 

Bilaterale 

residenties voor 

klankcreatie 

tussen Quebec 

en Brussel 

Q-O2 vzw & Ecole d'art, 

Université Laval 

Uitwisselingsproject met twee residenties met 

vier partners (hoger onderwijs / professionele 

artistieke centra met focus op geluidskunst): 

twee residenties (Brussel/Quebec) waarin 

studenten begeleid worden om projecten te 

realiseren en te presenteren. Er is eveneens 

een tweetalige digitale publicatie voorzien met 

de resultaten. De ambitie wordt geuit om deze 

residentieuitwisseling om de drie jaar te 

herhalen.  

 

7.550,00 EUR 

Cliniques 

Dramaturgiques 

à l'international 

Les enfants du garage 

vzw & Festival 

TransAmériques - FTA 

Toepassing van de in Quebec ontwikkelde 

Cliniques Dramaturgiques-methodiek in 

Vlaamse context en binnenbrengen van 

Vlaamse expertise en kennis rond de 

ontwikkeling van dramaturgische blik en 

praktijk binnen dans in Quebec. Deze beide 

methodieken via dit internationaal 

samenwerkingsproject ingang laten vinden in 

de twee betrokken gemeenschappen zal het 

startpunt betekenen voor een voortdurende 

inhoudelijk - artistieke internationale 

4.200,00 EUR 
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uitwisseling rond de dramaturgische praktijk 

en hoe deze in te zetten voor de verdere 

ontwikkeling van het regionale en 

internationale kunstenveld en de specifieke 

artistieke danspraktijken. Het traject voorziet 4 

edities van de cliniques incl. oprichting van 

netwerk, platform en publicatie. 

 

In 

Correspondence 

BRONKS v.z.w. & Le 

Carrousel, compagnie de 

théâtre 

Nieuwe samenwerking, werkt verder op 2 

initiatieven die beide organisaties 

onafhankelijk van elkaar namen om 

jongeren uit te nodigen te getuigen over 

hun mentale toestand en de impact van 

eenzaamheid en afstand. Het project zal 

tweeledig zijn: Een eerste virtueel luik zal 

zich richten op het verbinden van 

jongeren en hun verhalen, de verhalen, 

beelden en soundtracks worden 

gebundeld op een webstek. Dit luik zal op 

zich staan als artistiek resultaat in het 

project, maar evenwel dienen als 

voedingsbodem en inspiratie voor Luik 2. 

Het tweede luik is een artistieke 

uitwisseling en samenwerking op de 

vloer, waarbij uit de ontmoeting van zowel 

jongeren als artiesten op basis van de 

input uit Luik 1 een voorstelling/ 

perfomance zal gemaakt worden. 

14.125,00 EUR 

 


