duivelsteen

BROEI-CHURE

doe- en denkplek voor
de nieuwe generatie

info
info
info

alles wat
je moet weten
over BROEI!

In hartje Gent opent een iconisch gebouw zijn deuren.
Het heeft een afspraak met de toekomst. Met jonge gasten
op zoek naar een plek waar ze hun talenten kunnen laten
broeien. De naam van het project: BROEI.
De iconische plek? Kasteel Geeraard de Duivelsteen.
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Geeraard de Duivelsteen,
een duivels verhaal
Het verhaal van Geeraard de Duivelsteen voert ons terug
naar de 13e eeuw. De burcht speelde een belangrijke rol
in de havenactiviteiten in Gent. Maar het zijn vooral zijn
inwoners die tot de verbeelding spreken. Gheeraert Vilain
werd in deze burcht geboren. Een illustere ridder met
heel wat op zijn kerfstok. Vandaar zijn bijnaam: Geeraard
de Duivel. Na hem volgenden ridders, paters, scholieren,
wezen, krankzinnigen, gevangenen waarvan Jacob Van
Artevelde,… Zelfs stripfiguur Nero passeerde hier in drie
albums. Van 1904 tot eind 2014 herbergde Geeraard de
Duivelsteen het Rijksarchief. Daarna bleef het even stil.

Gevel Duivelsteen

locatie:
Duivelsteen
Gent
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BROEI, een tijdelijk
platform voor jonge gasten
Na ridderfeesten, bacchanalen, folteringen, contemplatie…
is het tijd voor een ander avontuur met nieuwe eregasten.
Van mei 2020 tot en met oktober 2020 zet Geeraard de
Duivelsteen tijdelijk zijn poorten open voor jongeren
tussen 16 en 26 jaar. Zowel organisaties, collectieven als
particulieren die werken met deze nieuwe generatie, zijn
welkom. Het type projecten die je bij BROEI kan realiseren,
willen we ruim houden. We zetten in op 3 pijlers:
Leren & ondernemen
Technologie & duurzame toekomst
Creativiteit & expressie.

Jokerweek UGent 2018, hallen +0

BROEI is een platform voor gasten die over het muurtje
van hun eigen organisatie durven kijken. Een werkplek voor
creatievelingen die samen met andere creatieve geesten
broeden op een nieuw project, een vernieuwend concept.
Een experimenteerruimte voor start-ups of studenten… Maar
BROEI wil vooral een veilige haven zijn voor jongeren die
elders uit de boot vallen. Kortom, BROEI is een kweekvijver
waar talenten de tijd krijgen om te rijpen. Een plek waar
jongeren samen kunnen ‘proberen’. Want niets moet en veel
is mogelijk, met respect natuurlijk voor het gebouw, voor
elkaar en voor de buurt.
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Van gesloten archief
naar open huis

Jokerweek UGent 2018, hallen +0

De klemtoon van BROEI ligt op kruisbestuiving in een open
huis. De gasten leren van elkaar, inspireren, ondernemen,
stimuleren elkaar en bouwen samen aan een nieuw
collectief verhaal. Ze tekenen zelf de lijnen uit. Letterlijk
zelfs. Met kleine ruimtelijke ingrepen transformeren ze
de hallen tot multifunctionele hedendaagse plekken.
Ze werken daarvoor samen met Constructlab, een
geëngageerd Europees architectencollectief dat
participatieve bouwprojecten opzet.
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The Arch by ConstructLab, Genk
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Ruimte om te BROEIen
De vier ruime hallen van elk 220 m2 kunnen op
verschillende manieren ingevuld worden:
Presentatieplek voor lezingen, performances,
voorstellingen, expo’s …
Doe- en maakplek voor workshops, lessen, fab/
biolab, maakavonden …
Denkplek voor co-working, brainstorm,
kruisbestuiving, een plek voor stilte …
Ontmoetingspek met een keuken en een bar
als het hart van BROEI. Want de beste ideeën
ontstaan tussen pot en pint. Dat was tijdens de
middeleeuwen al zo en is nu niet anders.
…?! en ruimte voor suggesties! Afhankelijk van
jouw project kan je ism ConstrucLab je eigen ruimte
vormgeven.
Verder bieden we ook:
Virtueel platform. Ook virtueel broeit er het
een en ander. De gasten laten van zich horen via
hun eigen website en sociale media.
Support. informatie, advies en technische en
logistieke ondersteuning via onze huisbewaarders.
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Deze isometrie werd gemaakt voor de Jokerweek van UGent die in
2018 in het Duivelsteen doorging. Dit is louter een voorbeeld van
een mogelijke indeling. Voor de definitieve indeling gaan we samen
met ConstructLab aan de slag voor een ontwerp op maat.

BROEI — mogelijke indeling
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HALLEN +1
verdieping
semi-privaat
gedeelte

HALLEN +1 VERDIEPING
Dit de ideale ruimte voor de doe, denk- en maakplekken.
Op deze verdieping mogen max. met 50 personen aanwezig
zijn. We zien hier een combinatie mogelijk van workshop- en
werkruimtes voor de organisaties.

HALLEN +0 GELIJKVLOERS
HALLEN +0
gelijkvloers
publiek
gedeelte
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Dit is onze etalage naar de buitenwereld. Want deze grenst
aan onze inkomdeur aan de Limburgstraat. Het wordt
dus de meest publieke ruimte. Op dit niveau mogen max.
200 personen aanwezig zijn. Hier zien we een combinatie
mogelijk van podium, expositie-ruimte en uiteraard onze
bruisende ontmoetingsbar.

HALLEN -1 WATERHAL

HALLEN -1

De waterhal is vochtig en donker maar spreekt enorm tot de
verbeelding. Als vaste werkplek kunnen we deze zeker niet
gebruiken, maar wel voor een uitzonderlijke gelegenheid.
Hier mogen we met max. 200 personen aanwezig zijn. Van
deze ruimte kunnen we occasioneel gebruikmaken voor
een speciale expositie, voorstelling,... Deze ruimte zal ook
bezocht worden op rondleidingen van OMG Van Eyck.

waterhal
speciale
gelegenheden

INGANG DUIVELSTEEN
LIMBURGSTRAAT
DON JON

verder hebben we nog twee vierkante
ruimtes in de Don Jon. Vermoedelijk
gaan deze goed van pas komen als
opslagruimtes.

De tuin en de andere vleugel van het
Duivelsteen blijven bewoond.
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BROEI kick-off meeting, hallen +0, 2019
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BROEI-BAR
project 		
BROEI-BAR

BEESANDYOU

De BROEI-BAR, is als dé
ontmoetingsplek het kloppend hart
van BROEI. Want de beste ideeën
ontstaan tussen pot en pint. Centraal
komt een extra lange tafel die
iedereen samenbrengt om samen
te eten, te werken, te drinken, te
spelen, te babbelen,... Je zal er je
niet vervelen want initiatiefnemers
Juul & Dante hebben filmavonden,
indoor petanquetornooi, repaircafé,
gezelschapsspelletjesavonden, muzieken theateroptredens,... in petto!

Ben jij tussen de 20 en 30 jaar? Voel
jij het ook kriebelen om die prachtige
bijen van ons extra te ondersteunen nu
ze het niet zo gemakkelijk hebben? Dan
ben jij de man/vrouw die we zoeken!
Samen met Bees & You en Broei geven
wij infosessies en workshops VOL
handige tips en trics om hiermee aan
de slag te gaan. Die achtertuin en koer
zal je in een mum van tijd weten om
te toveren in een oase van rust én een
eetfestijn voor onze prachtige bijen.
Voel je het nog meer kriebelen? Dan kan
je meehelpen om duurzame bijenkasten
te maken, de imker te vergezellen op
bijenvolk inspectie of beslissen mee je
schouders te zetten onder een nieuw
project om het grotere publiek te
sensibiliseren. Wens je meer te weten
over natuurlijk imkeren? En heb je nog
andere ideeën die je samen met ons wilt
uitvoeren? Zegt je gevoel: “Ja!”.
Kom dan zeker eens een kijkje nemen in
het Duivelsteen of neem contact op met
christophe@beesandyou.be

Project

BEESANDYOU

duivelsteen

drink- doe én denkplek
voor de nieuwe generatie
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BOS+

GLIMPS

		
RE-CONNECT
BOS+ is een organisatie die zich inzet
voor meer en beter bos in Vlaanderen
en wereldwijd. Dat betekent ook:
kinderen en jongeren tonen hoe zij zelf
kunnen bijdragen aan het beschermen
van bossen via hun eigen consumptie
en gedrag. Daarom trekken we deze
zomer in bij BROEI met ons project
Re-Connect, in samenwerking met
Catapa en Netwerk Bewust Verbruiken.
We kijken er naar de link tussen
elektronica, mijnbouw en de impact
daarvan op bos, mens en milieu.
In het Duivelsteen bouwen we een
spannende escape room, waar jongeren
ontdekken hoe de complexe productie
van smartphones, laptops en andere
ICT in elkaar zit. We vertellen de
bezoekers over het thema in een kleine
tentoonstelling, en organiseren repair
evenementen waarin we jongeren leren
hoe ze hun toestellen bewuster kunnen
aankopen, beschermen, gebruiken en
herstellen.

Met het project Van Eyck RELOADED
slaan we de brug tussen oud en nieuw.
We verbinden bijna 600 jaar Gentse
geschiedenis door het werk en de
innovaties van de gebroeders Van Eyck
te koppelen met Gentse expertise
in biotech en biodesign. Vandaag
draait technologie meer en meer rond
duurzaamheid en een terugkeer naar
de natuur voor oplossingen. We zoomen
in op biotech en biodesign als ideale
link tussen oud en nieuw, ambachten
en technologie en duurzaamheid.
Onze speelplaats is het Geeraard de
Duivelsteen, het iconische gebouw in
centrum Gent dat in 2020 haar deuren
opent als tijdelijk jeugdcentrum onder
de noemer Broei. In het kader Van Eyck
RELOADED organiseren we workshops
met biomaterialen, lezingen van experts
en nodigen we vier kunstenaars uit die
aan de slag gaan met biotech in het
Duivelsteen.

project
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GROEINEST

PAARD EN RUITER

project

project

project

VAN EYCK RELOADED

GROEINEST IN HET
DUIVELSTEEN

FICTIEVE KOFFIEHUIS

Groeinest is een vzw bestaande uit
een hecht team enthousiastelingen
dat jongeren en jongvolwassenen
ondersteunt in hun zoektocht
naar duurzame, gezonde en lokale
oplossingen en het belang van een
gezonde voeding en levensstijl de ruime
wereld wenst in te sturen. We komen
maandelijks samen en organiseren
regelmatig workshops en infosessies
rond het belang van lokale voeding
en een gezonde levensstijl. Ons
netwerk bestaat uit lokale organisaties
waaronder Lokaal, Vengantoise,
Pachagreens, Vegamuze, Pad en Stoel,
Vanier, Bees and You, De Wassende
Maan, In De Keuken, Davai, Rabot Op Je
Bord, Escargand,… Heb jij ideeën en/
of initiatieven waar je graag iets mee
wilt aanvangen, maar nog niet goed
weet hoe of wens je ons gewoon mee
te ondersteunen? Kom af naar onze
meetups!

Wat is nodig om van een koffiehuis een
fictie te maken?’, dat is de vraag die aan
de basis ligt van het beeldend onderzoek
dat Tineke en Louisa in BROEI samen met
de bezoekers wil voeren.
Wanneer U binnenstapt in het
koffiehuis Paard en Ruiter, heet de
koffiezetapparaatvrouw u met een
zuinig knikje welkom. -De verwarring die
subtiel in uw achterhoofd bonkt vanwege
de geknutselde objecten die u omringen
negeert u- Paard en Ruiter is een fictief
koffiehuis waar fictie realiteit wordt. De
realiteit bestaat uit fictie, al is het niet zo
dat al wat ons omringt niet bestaat. Maar
wat bestaat is óók verzonnen.

organisatie

organisatie

JAMANATION
project 		
JAMANATION

9K SESSIONS

Jamanation ontpopt zich in het
duivelsteen. Elke eerste donderdag van
de maand zullen we Geraard eens goed
wakker schudden. In onze maandelijkse
jam zullen lokale en internationale
muzikanten elkaar ontmoeten. Daarbij
voeren ze één van de schoonste
gesprekken, die van de muziek. Haal de
agenda alvast maar boven en laad de
dansbeentjes op!
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JONG VZW

KIM GARRÉ

project

project

project

9K SESSIONS

CULT’US

HATS OFF

9Ksessions wil een nieuw platform zijn
in het Gentse waar jong talent zich kan
ontplooien. Jongeren van alle leeftijden
zijn welkom om samen met ons de
muziekstudio in te kruipen en aan de
slag te gaan. Alles kan en mag. Rappen,
leren producen of liefde-serenades
zingen. We zijn niet moeilijk.

Cult’Us staat voor Cultural Universal
Learning and Teaching through Unified
Stories. Het project richt zich op
de aanstormende Gentse Jeugd en
biedt hen een uitlaatklep aan voor
culturele uitspattingen, tendensen en
baanbrekende ideeën die hen bezielen.
Vanuit vzw Jong wordt ook de verdere
opvolging gegarandeerd voor artiesten.
De toeleiding naar het project gebeurt
vanuit de verschillende gebieden
(Muide en Keizerpark) maar we zouden
graag onze expertise bundelen in het
Duivelsteen waar de jongeren elkaar
werking overschrijdend ontmoeten en
van elkaar kunnen leren.
Concreet willen we tijdens de 6 maanden
een opnamestudio uitbaten en de gasten
laten repeteren op een groot podium.
Hiernaast willen we ook investeren op
een overkoepelend outreachend luik
waarbij een beroepskracht wordt ingezet
om het grote publiek toe te leiden naar
het duivelsteen om kennis te maken met
ons project alsook alle organisaties die
daar aanwezig zijn.

Hats off is een uit de hand gelopen
bachelorproef en is een kruising tussen
pop-upstore en zeefdruk workshop. In
Mei stel ik jullie mijn eerste collectie
‘Vices’ waar alles rond de zeven
hoofdzonden zal draaien. Breng een
t-shirt,broek,…. mee en kom samen met
mij een van de ontwerpen zeefdrukken.
Er zullen natuurlijk ook stukken te koop
zijn die al gezeefdrukt zijn! Met Hats Off
probeer ik juist dat tikkeltje meer aan te
bieden en er een echte beleving van te
maken.

organisatie

organisatie

LIZE BLAUW
project 		
BUILD YOUR OWN BEAMER

SWITCH WITCH

Build yOur oWn BEamer, is een
workshop sessie waarin je low budget,
een eigen beamer kan assembleren
en kennis maakt met de cruciale
componenten. De bouwstenen zijn
een 12v circuit voor de aansturing
van een cod led en de beeldbron
een gerecycleerde computermonitor of auto gps. Recycleren en
hergebruik zijn de krachtlijnen van dit
design. De workshop zal theoretisch
knowhow combineren met directe
toepassing in het maakproces. Deze
workshop stimuleert het analyseren
van onze zo vanzelfsprekende geinstitutionaliseerde technologie en
zijn ecologisch voetafdruk. Met simpele
tools en een kleine greep uit de massa
E-trash om ons heen gaan we aan
de slag. En bouwen een eigen design
beamer die zijn levenslicht kan zien in
een zotte projectie jam met live videomixing. Er is geen elektronisch kennis
voor nodig, enkel een open mind en een
handig stel handen.
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STUDIO DIALOG

YAKU

project

project

project

SWITCH THE BEAM

DIALOG

YAKU BOUWT / YAKU MEET

Wij bouwen geluidscircuits,
lichtcircuits en alterneren graag
circuits zoals speelgoed instrumenten
( = benden) met muziekjes waar dan
uiteindelijk hele rare muziekjes uit
komen. Dit zijn ook onze instrumenten
tijdens concerten.

Dialog staat voor de hybride vorm
tussen architectuur en kunst. Dialog
is een zomeratelier, een leerschool,
een deelplein, een lezingenreeks,
een platform voor architecten en
kunstenaars die het best functioneren in
symbiose. Wanneer bouwt de kunstenaar
en wanneer speelt de architect?
Dialog vormt een structuur van een
twintigtal deelnemers die samen
de transparante grens tussen kunst
en architectuur aftasten, men gaat
op zoek naar een compositum van
beide vaardigheden. Men leert onder
begeleiding van externe gasten
(kunstenaars / architecten) een
interpretatie te construeren d.m.v.
verschillende media. Deze studio zal
plaatsvinden in de zomer van 2020 in het
Duivelsteen, centrum Gent. Als aanloop
van dit 10-daagse zomeratelier tellen
we af met een 2-maandelijks lezing
waarin we een duo dat zich bevindt in
de experimentele velden van kunst en
architectuur uitnodigen om te spreken
en in dialoog te gaan met elkaar.

Yaku is een jonge Gentse vereniging die
de relatie tussen water en mens wenst te
versterken. We denken na over waarom
de waterkwaliteit voor de Gentenaren
überhaupt belangrijk is, hoe we onze
stedelijke waterlopen kunnen verbeteren,
en waarom we in de stad meer ruimte
moeten laten voor water en natuur.
Concreet gaan we tijdens deze editie
van Broei samen met gedreven jonge
waterliefhebbers aan de slag gaan en
o.a. controleren hoe proper het water in
Gent eigenlijk is. Tijdens YAKU BOUWTworkshops construeren we een vlot van
meettoestelbootjes die de kwaliteit van
de Gentse water kunnen bewaken. YAKU
MEET-workshops bieden meer inzicht in
welke kleine diersoorten in de stedelijke
water leven en wat deze waterbewoners
ons kunnen zeggen over de kwaliteit
van het water. Daarbovenop zullen we
lezingen en water-events organiseren
waarbij we het bewustzijn van jongeren
rond water(kwaliteit) en stedelijke
watervraagstukken centraal staan.
Benieuwd? Kom langs, water mee!

In Broei gaan we oscillators bouwen.
We solderen een simpel circuit met
flikkerend led-licht en/of knipperend
geluid als output. Het idee is om
meerdere oscillators te bundelen tot
meerstemmige geluidsmachines of
lichtinstallaties maar het kan ook een
alleenstaand circuit blijven. Deelname kan
zonder inschrijving vooraf. De duur om
een oscillator te maken is een half uur,
meerdere functies kunnen toegevoegd
worden indien gewenst. Heb je speelgoed
liggen dat je graag wil geluidsbenden, dan
kun je deze meenemen. Slaagkans is nooit
honderd procent.
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MA VZW

BEBE

project

		
DE VLOER

project

DE VLOER. Ik ben mijn stad, mijn wijk,
mijn leefomgeving. DE VLOER is ook
jouw platform.

Bebe Books is de baby van twee faggy
zinesters. Ze werd meer dan twee jaar
geleden geboren op het Belgische
platteland terwijl de vogels tjilpen. Haar
vaders kunnen niet trotser zijn op wat
ze in deze korte periode heeft bereikt.

		
BEBEBOOKS

Tegenwoordig groeit Bebe Books uit
als een platform en safe space voor
de queer gemeenschap en cureert ze
queer events. Als een activist, probeert
ze fundamentele normen in België
te veranderen. Ze is nog steeds zeer
verbonden met haar eerste liefde; zinemaken, ook al heeft ze ondertussen
andere interesses ontdekt. Ze houdt
van selfies met grappige filters en gaat
naar kunstboeken beurzen om nieuwe
vrienden te maken.

Jokerweek UGent 2018, hallen +0

Dansen, uitproberen, maken,
acteren, inoefenen, tonen, trainen,
brainstormen, spelen, zingen,
musiceren, filmen, fotograferen.
We maken initiatieven mogelijk,
zijn nieuwsgierig naar degenen met
de minste ervaring in het proces,
stimuleren creatieve ingrepen.
DE VLOER wil een laagdrempelig en
interdisciplinair platform bieden aan
jonge makers en creatievelingen. DE
VLOER staat voor beweging.
Een flexplek voor Moving Bodies waar
training, uitwisseling, onderzoek,
zelfontplooiing, onderlinge stimulansen,
peer-to-peer learning, DIY, en het delen
van talenten centraal staat.
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Huisbewaarders

Jokerweek UGent 2018, hallen +0

Een bende jonge gasten bij elkaar, zorgt dat niet voor
uitspattingen? Geeraard mag gerust op beide oren slapen.
Achter de schermen bewaren twee medewerkers de lieve
huisvrede. Zij geven de nodige informatie en advies, voorzien
technische en logistieke support, ondersteunen waar nodig
is … Ze mengen zich niet in het creatieproces. In ruil voor
onderdak en ondersteuning dragen de gasten als goede
huisvaders zorg voor het pand.
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ZELF IETS ORGANISEREN?
Wil je als continu gast óók mee je schouders onder het BROEIverhaal zetten? Neem dan asap contact op met winnie@broei.be.

Events

Of ben je geïnteresseerd in het organiseren van een eenmalig
event? Neem dan contact op met marie@broei.be.
Dit zijn de richtprijzen:

CONTINU

STARTER+

PLUS++

PRO+++

6 maanden

300

600

1200

dag
dagdeel
weekend | 5 wkdagen
dagdeel
dagdeel
week

250
200
150
50
40
25

500
400
300
100
75
50

750
600
450
150
150
75

EENMALIG

BROEI kick-off meeting, hallen +0, 2019

crypte
podium
expositieruimte
muziekopnamestudio
workshopruimte
flex-plek

TIJDLIJN
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TIMING
productie: november t/m maart 2020
constructie (ism Constructlab): april 2020
BROEI: mei 2020 t/m oktober 2020
donderdag 30 april — OPENINGSFEEST
zaterdag 31 oktober — SLOTFEEST

** In samenwerking met ConstructLab
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Yart 2018, waterhallen -1
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see
you
soon

duivelsteen

Geraard de Duivelstraat 1
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