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BROEI AGENDA SEPT ‘22
Hatha Yoga
by Lies Lambrecht & De Vloer

20h00

08.09

Hatha Yoga
by Lies Lambrecht & De Vloer

20h00

Movie night: The best offer (2013)
by Broeilab.

21h00

Broei-oeioei
by Person Media

21h00

09.09

Alle kan loket
by Alles Kan & Broei

14h00

Bolster invites INNSÆI
by Bolster

20h00

Alles Kan Loket
by Alles Kan & Broei

14h00

A NIGHT FROM ROOTS REGGAE TO DANCEHALL
By Fishermen Soundsystem

21h00

15.09

Broei-oeioei
by Person Media

21h00

Open stage with Ensemble Vasistat,
Faar & Mek dr’dr

21h00

Bijenmeditatie
by Bees & You

10h30

17.09

Bijenmeditatie
by Bees & You

10h30

24.09

Vzw Vzw x HS71 party
by Vzw Verzamelwoede & HS71

22h00

Gloeikamp
Person Media

16h00

TOONMOMENT D’ONDERGROND
by D’ondergrond

20h00

28.09

Movie night: Annie Hall (1977)
by Broei.lab

21h30

30.09

BroeiBrein
by Broei vzw

21h00

02.09

Schrijftafels
by Kunstenpunt

03.09

Tijdelijke plekken
by De Vloer & Tijdelijk Teder

07.09

Expo Duivelsteen (7 t/m 18 sept)
VERLEDEN HEDEN TOEKOMST

08.09

ALL
DAY
10h00

10.09

ALL
DAY

Bolster invites Persona
by Bolster

20h00

11.09

Open monumentendag
by Broei vzw

Meisjes in het jeugdwerk
by Tumult

17h00

14.09

Sexe sans consentement docu +
consenttraining, by ASK FOR CONSENT

V.U. → BROEI vzw
Geraard de Duivelstraat 1
9000 GENT - België

© 2022 — BROEI

ALL
DAY

21.09

Bolster invites Stoom & Thethirdguy
by Bolster

20h00

18h30

22.09

Give it a shot
by Person Media & GKO

19h00

23.09

Cut to Gent
kortfilmfestival (23 t/m 25 sept)

© 2022 — BROEI

ALL
DAY

V.U. → BROEI vzw
Geraard de Duivelstraat 1
9000 GENT - België

BROEI AGENDA SEPT ‘22

01.09

WWW.BROEI.BE

WWW.BROEI.BE

DEZE MAAND IN BROEI
DO 01

VR 09

HATHA YOGA
BY LIES LAMBRECHT & DE VLOER

20h00

Hatha yoga is de klassieke yogavorm zoals hij al
duizenden jaren wordt overgedragen van meester
op leerling. Het zijn eenvoudige houdingen waarbij
het lichaam als middel wordt gebruikt om de geest
te balanceren. Een persoonlijk moment om fysiek en
mentaal in connectie te staan met jezelf door middel
van een bewuste ademhaling.

BROEI-OEIOEI
BY PERSON MEDIA

14h00

Iets organiseren, creëren of experimenten?
Jonger dan 30 jaar? Check?! Kom dan naar het
Alles Kan Loket op vrijdagmiddag! Je kan er al
je vragen stellen over: subsidies & financiering,
vergunning voor events, organiseren en events,
talentontwikkeling en experimenteren.

FREE

21h00

BIJENMEDITATIE
BY BEES & YOU

TOONMOMENT D’ONDERGROND
BY D’ONDERGROND

TICKET

Poa Annua: Aka GrassRoots Movement. Known
from the Urgent.FM radiosessions, will bring his
selection to make you jump for joy!
Jahmateur: Ghent Reggae Machine with a love for
early to late dancehall, steppa and everything in
between. Strictly good vibes! All will be playing on
the upgraded Fishermen Soundsystem

14h00

Dien jij op 15 september een aanvraag in voor een
projectsubsidie of een beurs binnen het Kunstendecreet? Ben je op dit moment je voorstel aan het
uitschrijven maar heb je nood aan een klankbord?
Of heb je vragen over het KIOSK-format? Wil je
graag even van gedachten wisselen met andere
kunstenaars of experten? Kom dan mee aan je
dossier werken tijdens onze schrijftafels!

ZA 03

10h30

Je ontdekt de fascinerende wereld van de bijen en
waarom ze zo belangrijk zijn. Je ervaart de bijen
in alle veiligheid van heel dichtbij in combinatie
met meditatie en dit op de kantelen van het
Duivelsteen.

10h00

TIJDELIJKE PLEKKEN is een transdisciplinaire
workshop, waar we ons samen verdiepen in tijdelijke plekken van kwetsbaarheid. Je krijgt de kans
je om via je eigen beweging en stem je kwetsbaarheid als mens te voelen en te ontdekken.

TICKET

WO 07
Het roemruchte Duivelsteen in hartje Gent — waar
de eeuwen overheen rolden, de functies én bewoners tal- en kleurrijk waren en de verhalen van
haast mythische proportie leken — staat aan de
vooravond van een nieuw avontuur.
Een summiere expo met een overzicht van wat we
weten over het verleden, de huidige invulling en
de toekomstplannen, is gratis te bezoeken in de
ruimte achter het podium.

BOLSTER INVITES PERSONA
BY BOLSTER

FREE

TICKET

Blandine Grosjean en Delphine Dhilly hebben het in
hun documentaire over seks zonder toestemming.
Meer specifiek gaat de documentaire over de zogenoemde “grijze zone”: waar er geen nee maar ook
geen ja wordt gezegd bij seks. Verschillende vrouwen
vertellen hun verhaal waarbij ze het concept van wederzijdse toestemming onder de loep nemen. Daarnaast worden ook jongens geïnterviewd en bevraagd
over de betekenis die zij geven aan consent.

17h00

Who run the world? Girls! Vandaag zitten we
samen aan tafel om te checken hoe we het jeugdwerk in Gent integraal toegankelijk maken, meer
specifiek, hoe we dit toegankelijk maken voor
meisjes met migratieroots. Vrijwilligers, jeugdwerkers en meisjes zitten samen aan tafel en werken
samen aan een drempelloos jeugdwerk!

HATHA YOGA
BY LIES LAMBRECHT & DE VLOER

TICKET

MOVIE NIGHT: THE BEST OFFER (2013)
BY BROEI.LAB
A mysterious woman gets the attention of a
famous and lonely art expert Virgil.

BOLSTER INVITES INNSÆI
BY BOLSTER
Het trio experimenteert met een mix van akoestische klanken en elektronisch sound design. Vanuit
hun achtergrond in verschillende muziekstijlen,
herformuleren ze de grenzen tussen diverse
genres door oude muziek, klassiek muziek en jazz
te combineren met live electronics.

20h00

Hatha yoga is de klassieke yogavorm zoals hij al
duizenden jaren wordt overgedragen van meester
op leerling. Het zijn eenvoudige houdingen waarbij
het lichaam als middel wordt gebruikt om de geest
te balanceren. Een persoonlijk moment om fysiek en
mentaal in connectie te staan met jezelf door middel
van een bewuste ademhaling.

TICKET

FREE

VR 23
CUT TO GENT — KORTFILMFESTIVAL
23 T/M 25 SEPT. BY CUT TO VZW
Cut to Gent is een kortfilmfestival. De films gaan
door in Sfinx, het off-programma in Broei.
Vrijdag 23 september wordt er gefocust op ondernemen in de filmsector Zaterdag 24 september
zijn er workshops rond film ism broei.lab.

ALL
DAY
TICKET

EXPO

DANS

INFOSESSIE

Kom jij graag dansen, drinken, leren
en experimenteren in het Duivelsteen
en vind je Broei net als wij een
zinvol en duurzaam initiatief? Help
ons mee om te blijven groeien en
ontwikkelen door een donatie te doen.
Alle beetjes helpen!
Scan de QR code om een gift te doen
en verdien miljoen karmapunten.
See you soon at Broei!
#weneedyou #teamworkmakethedreamwork
#samensterker #kbs #sharingiscaring
#thanksamillion #broeiforever

FREE

FREE

OPEN STAGE WITH ENSEMBLE
VASISTAT, FAAR & MEK DR’DR

MAKE A
DONATION

20h00

SCAN DE QR CODE
FREE

Talk, perform, play!
Ghent got talent!? Sure, weetwel!

en doe een gift!

21h00
FREE

20h00
TICKET

VZW VZW X HS71 PARTY
BY VZW VERZAMELWOEDE & HS71

22h00
FREE

(art 145/33 WIB)

WO 28
FREE

PERFORMANCE

De Koning Boudewijn
stichting verleent
haar medewerking aan
het Broei project.
Giften vanaf 40€
per jaar geven
aanleiding tot een
belastingvermindering
van 45% op het
werkelijk
gestorte bedrag.

ZA 24
Zaterdag 24 september vieren we in samenwerking
met HS71 ons 2 jarige bestaan als VZW Verzamelwoede met een full size party in Broei.

21h00

Just come over with a USB, a record or two, even a
spotify favorite or laptop with some tunes to spin.
Next to good vibes and epic tunes, take the chance to discover your next musical friend.

Met een klein team, vele helpende
handen en vereende krachten maken we
van Broei een prachtige plek op een
unieke locatie. We werken hard om
Broei te laten ontwikkelen tot een
laagdrempelige, open, creatieve en
veilige plaats. Voor iedereen.

14h00

Sta je te springen om iets te organiseren, te
creëren of te experimenten? Jonger dan 30 jaar?
Check?! Kom dan zeker naar het Alles Kan Loket
op vrijdagmiddag!

DO 15
BROEI-OEIOEI
BY PERSON MEDIA

MUZIEK

De Gentse audiovisuele scene heeft volgens GKO
en Person Media nood aan een leuk netwerkmoment. We willen een kleine expo waar artiesten
elkaars werk kunnen appreciëren, een panel waar
enkele mediahuizen en content creators zich
kunnen uitlaten in een discussie, en een drankje
achteraf.

18h30

WE NEED
YOU(R
SUPPORT)

19h00

ALLES KAN LOKET
BY ALLES KAN & BROEI VZW

SEXE SANS CONSENTEMENT DOCU +
CONSENTTRAINING BY ASK FOR CONSENT

DO 08
MEISJES IN HET JEUGDWERK
BY TUMULT

GIVE IT A SHOT
BY PERSON MEDIA & GKO

WO 14

TICKET

TICKET

Meer info vind je op hun website www.cuttogent.be

20h00

By combining double video projections by Jonathan, choreography by Steffi and live music of
guitarist Tim Courtyn Persona wants to translate
the idea of the male/female dualism, as in Aristophanes’ speech (see the research: the universality
of love), and if it is still relevant at all.

FREE

TICKET

De eerste broeiquiz haalt alle troeven uit de kast.
Weg uit muffe zalen met even muffe vragen.
Weg met neuzelende presentatoren. Deze keer
stoppen we quizzen in een modern jasje; met oerdegelijke vragen, kleurrijke opgaven, vragen voor
de all-rounder en vragen voor de übernerd. Geniet
van een gezellige kwisavond met voor ieder wat
wils op een unieke locatie.

DO 22

ALL
DAY

Als sinds 1989 openen honderden Vlaamse monumenten gratis hun deuren op de tweede zondag van
september. Dit jaar sluiten ze aan bij het Europese
jaarthema: Duurzaamheid. Er zijn rondleidingen
met focus op de historiek van het gebouw door Dirk
Boncquet (gewezen directeur Monumentenzorg) ,
en rondleidingen met focus op de herbestemming
en de circulaire inrichting door Marie Vanderghote
(Broei vzw) en Bert De Backer (ConstructLab)
Inschrijven via www.openmonumentendag.be

ALL
DAY

20h00

FREE

20h00

The Third Guy is a band of contemporaryexperimental-improvisation music.

ZO 11
OPEN MONUMENTENDAG
BY BROEI VZW

EXPO DUIVELSTEEN - 7 T/M 18 SEPT
VERLEDEN HEDEN TOEKOMST

BOLSTER INVITES STOOM &
THETHIRDGUY - BY BOLSTER

16h00

Gloeikamp is een workshop als geen ander: op
een gezellige streep muziek leer je alles over fotografie met lange sluitertijd. Samen met de host
en gasten creëer je op gloeikamp indrukwekkende
foto kunstwerken gebaseerd op ‘verven met licht
in de tijd’. Gratis, laagdrempelig, teamwerk en heel
veel fun!

BROEIBREIN
BY BROEI VZW

20h00

Met onze reeks ‘D’Ondergrond Connects’ willen we
onze deuren openzetten voor enthousiastelingen.
We zijn op zoek naar DJ’s, producers, VJ’s, performers en bands die samen willen werken met ons.
We geven ze op d’ondergrond connects een podium
en een kans om ons en elkaar te leren kennen.

TICKET

GLOEIKAMP
BY PERSON MEDIA

TIJDELIJKE PLEKKEN
BY DE VLOER & TIJDELIJK TEDER

TICKET

WO 21

BIJENMEDITATIE
BY BEES & YOU

FREE

VR 30
10h30

Je ontdekt de fascinerende wereld van de bijen en
waarom ze zo belangrijk zijn. Je ervaart de bijen in alle
veiligheid van heel dichtbij in combinatie met meditatie en dit op de kantelen van het Duivelsteen.

ZA 10

KUNSTENPUNT SCHRIJFTAFELS
BY KUNSTENPUNT

THANKS TO OUR PARTNERS

FREE

A NIGHT FROM ROOTS REGGAE TO DANCEHALL, BY FISHERMAN SOUNDSYSTEM

VR 02

TECH

ZA 17

ALLES KAN LOKET
BY ALLES KAN

TICKET

21h00

Just come over with a USB, a record or two, even a spotify favorite or laptop with some tunes to spin. Next to
good vibes and epic tunes, take the chance to discover
your next musical friend.Person and his creative friends
will take good care of the Broei folks and make sure
everyone gets some airtime, while making sure the
vibes is just right.

FILM & FOTO

THIS MONTH AT BROEI

MOVIE NIGHT: ANNIE HALL (1977)
BY BROEI.LAB
In this cult movie of Woody Allen, he openly shows
himself and his troubled relationship with the
world.

DUURZAAMHEID

LECTURE

WORKSHOP

21h30
FREE

DIALOOG

THANK
YOU!

OPEN ATELIER

COACHING

THEATER

