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Project Partners  Beschrijving project 
Toegekend 

totaalbedrag 

Mea X Musica Musica, Impulscentrum 

Meakusma VoG 

Musica Impulscentrum en Meakusma, twee organisaties 

waar de kruisbestuiving tussen geluidskunst en muziek 

centraal staat, zetten hun samenwerking van de 

afgelopen jaren verder. Ditmaal wordt met kunstenaar 

Frederic Le Junter aan geluidsinstallaties gewerkt. Deze 

worden permanent opgesteld: de ene in Oost-België op 

de Ravel fietsroute, en de andere in het Klankenbos bij 

Musica in Pelt. Op beide locaties zullen Musica en 

Meakusma samen een vernissage organiseren met 

optredens van o.a. Frederic Le Junter zelf, en 

verschillende aan Le Junter gelieerde kunstenaars en 

muzikanten. De motivatie voor deze herhaalde 

samenwerking is de wens om in Oost-België een 

uitgebreide kunstroute met geluidsinstallaties tot stand 

te brengen. Daarnaast is het de intentie om, via een 

uniek en omvangrijk aanbod van geluidsinstallaties in 

de publieke ruimte, meer bezoekers van buiten de 

Duitstalige Gemeenschap aan te trekken, en zodoende 

het cultuur-toerisme in de Duitstalige Gemeenschap te 

bevorderen. Ten slotte zal door de samenwerking 

tussen de twee organisaties enerzijds, en een groter 

aantal geluidsinstallaties anderzijds, de zichtbaarheid 

van de geluidskunstroutes in zowel het Ravel als in Pelt 

kunnen vergroten. 

€ 5.000,00 

Studio Néau X WAV 

We Are Various 

Studio Néau (Meakusma 

VoG) 

Een nieuwe samenwerking van Studio Néau uit Eupen 

en We Are Various uit Antwerpen op het gebied van 

webradio met veel aandacht voor publieksparticipatie. 

Beide organisaties willen samen een gemeenschappelijk 

programma ontwikkelen, en kennis en expertise 

uitwisselen over de lange termijnaanpak van een 

webradio. Verder wordt ook het samenspel tussen 

online radio en live evenementen onderzocht. De focus 

ligt op een stem geven aan verschillende geledingen van 

de samenleving. De samenwerking omvat evenementen 

in Antwerpen en Eupen op de respectieve radiostations, 

die gelijktijdig op beide stations worden gestreamd en 

toegankelijk zijn voor het publiek. Ook zullen 

kunstenaars tijdens interviews de context van hun 

werk kunnen schetsen. De samenwerking is er op 

gericht om hun netwerk uit te breiden en te verdiepen 

naar andere radio's om duurzame samenwerkings-

verbanden tot stand te brengen.. 

€ 5.000,00 
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MEA X STUK 
STUK Kunstencentrum 

Meakusma VoG 

Na een eerste samenwerking tijdens de oproep 2021-

2022, zetten STUK en Meakusma hun samenwerking 

verder met de programmatie van twee buitenlandse, 

internationaal gerenommeerde geluidskunstenaars op 

evenementen van beide organisaties op beide locaties. 

Het gaat om de geluidsinstallatie “Dhvani” van de 

Indiase kunstenaar Budhaditya Chattopadhyay en een 

performance van de Nigeriaanse geluidskunstenaar 

Emeka Ogboh. Stuk en Meakusma willen niet-Westerse 

kunstenaars een kans te geven om hun visie op 

geluidskunst in Vlaanderen en Ostbelgien te 

presenteren. Hun werk brengt nieuwe perspectieven 

binnen in de Belgische geluidskunst-scène, die tot op de 

dag van vandaag bijna uitsluitend witte kunstenaars 

voortbracht. Dekolonisatie is dan ook een belangrijk 

onderwerp in het werk van beide geluidskunstenaars. 

Los van het culturele aspect zijn er ook de artistieke 

kwaliteiten van het werk van Chattopadhyay en 

Ogboh, die beide grenzen doorbreken van verschillende 

artistieke en niet-artistieke gebieden. 

€ 5.000,00 

 
 


