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An initiative by

wat?

hoe?

broei.lab is een initiatief van Broei vzw - een tijdelijke invulling in het Duivelsteen die plek faciliteert
aan organisaties voor en door jongeren tussen 16
en 30 jaar. broei.lab is een laagdrempelig shared
atelier en veilige creator space waar jongeren
kunnen experimenteren met diverse vormen van
media en content creatie: fotografie, film, muziek,
storytelling, podcast, VR en radio.

broei.lab werkt met een lidmaatschap van 25
euro. Hierdoor krijg je onbeperkt toegang tot het
gebruik van de broei.lab-ruimtes en het materiaal, de geëngageerde community rond het lab en
gratis toegang tot alle workshops en activiteiten
georganiseerd door broei.lab.

Broei.lab wil jongeren actief verbinden en motiveren om zich uit te drukken via verschillende
creatieve media, elk volgens hun eigen tempo
en interesses. Tenslotte wordt er vanuit broei.lab
een platform aangereikt om buiten de safe space
en community van broei.lab te treden en ook hun
werk aan het grote publiek te tonen.

inschrijven?
Wil je lid worden van broei.lab?
Stuur dan een mailtje naar loic@
broei.be en we’ll get that done!

ontstaan
broei.lab is ontstaan vanuit een nood van de jongeren gedurende Broei 2020. Toen ontstond er

spontaan een redactieteam van 8-tal jongeren.
Als snel bleek deze groep jongeren veel van
elkaar te leren en samen te creëren, maar niet
iedereen had het nodige materiaal of ruimte ter
beschikking. Hierop willen we een duurzaam
antwoord bieden met een focus op community,
peer-to-peer learning en experiment. De grootste
drempel voor veel jongeren is het gebrek aan
ruimte, budget en een inspirerende en veilige
omgeving. Elk van deze struikelblokken willen we
bij broei.lab elimineren. broei.lab zal bijdragen
aan talentontwikkeling door elke jongere die interesse heeft in (media-) creatie te voorzien van het
nodige materiaal, ruimte of kennisoverdracht.

waarom?
Om te kunnen proeven van het werken met
professioneel materiaal of een studio, moeten
jongeren zich vaak inschrijven in een school of op
eigen initiatief die ruimte/materiaal huren, waarbij
de prijzen als snel kunnen oplopen. Wij willen met
broei.lab dit materiaal en deze ruimte eenvoudig
beschikbaar stellen zodat iedere jongere de kans
krijgt om hiermee te experimenteren zonder dat
er die schoolse sleur of financiële risico’s aan
verbonden zijn.
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