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Participatieprojecten kansengroepen
goedgekeurde projecten, eerste ronde 2013

Vzw
Circusplaneet vzw

Project
Brugse Poort in Vuur en Vlam

Bedrag
Inhoud
38 800,00 Circusplaneet vzw wil samen met de bewoners en kwetsbare jongeren van de
Brugse Poort een visueel spektakel ontwikkelen in de wijk. Hierbij worden ze
bijgestaan door professionele circusartiesten. Geïnteresseerden kunnen zich
verdiepen in bepaalde technieken, kunnen hun ervaringen delen, en kunnen
‘gezien’ worden door hun buurtbewoners. Naast de ‘skills’, zoekt Circusplaneet
naar zoveel mogelijk participatie vanuit de buurt: wie helpt hapjes bereiden,
kostuums zoeken, podium opzetten, decor bouwen, meehelpen aan licht, geluid,
muziek, etc.

Don Bosco
onderwijscentrum

Applaus

13 045,00 Jongeren die een geaccidenteerd parcours hebben afgelegd, hebben nood aan
APPLAUS. Luc Perceval zet in Don Bosco een theaterstuk op vanuit de jongeren
zelf. Daarbij vertrekt hij van hun eigen dromen en talenten. De bedoeling is dat 30
leerlingen zelf het stuk uitdenken en acteren in twee voorstellingen. Perceval zal
hen voorbereiden in twee weekends van telkens 3 dagen, en daarna in
halfwekelijkse repetities gedurende 13 weken. Minstens 150 andere leerlingen
zullen op een andere manier bijdragen tot het stuk, namelijk voor techniek, decor
en podiumopbouw, logistiek, kostuums, catering, publiciteit, ICT, administratie,
onthaal, ehbo. Wat ze doen zal aansluiten bij hun opleiding elektriciteit, lassen,
stellingbouw, keukenhulp, kantoor, verzorging, mechanica, onderhoud.

Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Vzw
Project
Landelijke Vereniging
Twee huizen, één gids
Federatie Marokkaanse
Democratische
Verenigingen-FMDO VZW

Bedrag
Inhoud
29 002,06 Twee (t)huizen, één gids wil inwoners met etnisch-culturele achtergrond opleiden
tot gids/persoonelijke verhalenverteller om geïnteresseerden te laten
kennismaken met hun twee (t)huizen. Enerzijds voorzien de deelnemers een
rondleiding in de provincie waar ze nu wonen (Antwerpen), waar ze plaatsen
tonen die voor hen van belang zijn in de stad. Anderzijds vertellen ze aan de groep
bezoekers over hun thuis in hun land van herkomst aan de hand van verhalen,
foto's, film. De gids kan hiervoor zijn huis openstellen of dit doen op een andere
gezellige locatie. Zo wil FMDO de kloof dichten tussen allochtonen en
autochtonen op een ontspannende manier.

Labeur vzw

16 500,00 Labeur wil in het "Pimp It up" project doelgroepmedewerkers uit het
meubelatelier de kans geven hun kunstgevoel te laten ontluiken, niet alleen bij
zichzelf maar ook bij hun gezinsleden en in de buurt. Pimp it Up wil de deelnemers
in de specifieke doelgroep sensibiliseren en mobiliseren om actief aan cultuur
deel te nemen. Met dit project tracht Labeur daarenboven te werken aan een
positieve beeldvorming in de samenleving, bij te dragen tot de destigmatisering
van onze doelgroepmedewerkers. Kortom, het project dient bij te dragen tot de
sociale inclusie.

Pimp it up

Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Vzw
Sjarabang vzw

Totaal

Project
Kunstproeven+

Bedrag
Inhoud
30 410,00 In maart 2014 wil Sjarabang voor de derde keer editie vanhet kunstenfestival
"Kunstproeven" het concept uitbreiden. Daarom spreekt men van
"Kunstproeven+". Niet alleen wil Sjarabang er twee dagen (in plaats van één) van
maken, ook willen ze een groter publiek van deelnemers zonder beperking
aantrekken. Daarbij wil men vooral focussen op het onderwijs (zowel regulier als
buitengewoon). Men wil hen niet alleen als deelnemer tijdens de twee dagen
betrekken bij het festival, maar hen ook een band laten krijgen met het festival via
een voorafgaand creatief en/of educatief traject.
127 757,06

Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

