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De tweede editie van
BROEI is een feit!
Van mei t/m oktober
2021 opent Geeraard de

IETS VOOR JOU?

Duivelsteen opnieuw

Meedoen aan de volgen-

zijn poorten voor orga-

de editie en samen met

nisaties, collectieven

onze organisaties een

én particulieren die

vaste waarde vormen

werken met jongeren

binnen BROEI?

tussen 16 en 30 jaar.
Onze poorten staan
Op deze unieke plek

wagenwijd open voor

(Kasteel Geeraard de

enthousiaste initi-

Duivelsteen in hartje

atieven en boeiende

Gent) krijgen zij een

projecten.

half jaar lang de tijd
en ruimte om te DOEN,

Stuur een mailtje naar

DENKEN & MAKEN.

info@broei.be en
we bekijken de
mogelijkheden!
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BROEI is een open huis

in hartje Gent. Binnen

Naast het programma van

We werken vanuit

waar eigenheid en in-

de muren van onze

de organisaties kijkt

drie pijlers:

clusiviteit hoog in

burcht vind je aller-

BROEI ook over het

→ leren &

het vaandel gedragen

lei plekken om te doen,

muurtje van het kas-

ondernemen

worden.

denken, experimenteren

teel en trekt de stad

→ expressie &

en maken. Zo hebben we

in met projecten zoals

creativiteit

De organisaties,

o.a. een podium, stille

Beat The Concrete,

→ technologie &

particulieren en col-

studio, DIY atelier,

Broeiklassen, recon-

duurzaamheid

lectieven die BROEI

workshopruimte, een

nect BROEI.LAB, skate.

bezetten vormen het

bio-lab én natuurlijk

obj, en samenwerkin-

Kortom, bij BROEI moet

kloppend hart van onze

onze eigen BAR BROEI.

gen met o.a. Kapow,

niets en kan (bijna)

Nerdlab, KULeuven

alles. Welkom!

tijdelijke werking.
Zij krijgen een half

Onze organisaties

Technologiecampus, OHK,

jaar lang de tijd,

voorzien een gevari-

GLIMPS.bio,...

ruimte, ondersteuning

eerd aanbod voor de

en middelen om samen

bezoekers: optredens,

Kruisbestuiving staat

een nieuw collectief

workshops, expo's,

centraal bij BROEI.

verhaal te schrijven.

lezingen, ...

Onze organisaties en

Onze uitvalsbasis is

Benieuwd naar ons

elkaar, inspireren,

Meer weten?

het roemruchte kasteel

aanbod? Check

ondernemen en

Check WWW.BROEI.BE

Geeraard de Duivelsteen

WWW.BROEI.BE/AGENDA

stimuleren elkaar.

of spring eens binnen!

jongeren leren van
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De BROEI organisaties
tekenen als community
zelf de lijnen uit.
Letterlijk.
De functies van de ruimtes in het gebouw werden
door middel van co-creatie
met de organisaties samen
bepaald.
Met ruimtelijke ingrepen
transformeren ze de hallen
van het Duivelsteen tot
multifunctionele, hedendaagse plekken.
Dit alles in nauwe samenwerking met het bevlogen
team van Constructlab,
een geëngageerd Europees

8

architectencollectief dat

Meer zien? Check

participatieve bouwprojec-

→ www.constructlab.net

ten opzet.

→ @hello_constructlab
9

Deze organisaties

Lees alles over onze

bouwen mee aan de

organisaties en hun

tweede editie van

projecten op de

BROEI en nemen van

volgende pagina's!

mei t/m oktober 2021
hun intrek in het
Duivelsteen.
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STR.AAT
STR.AAT staat voor Stad en Ruimte Alle Actoren Tezamen en is een kritische
doe- en denktank over, voor en door
de straat. Daarbij zetten we in op drie
aspecten: de straat als verblijfsplek (planning en ontwerp), als plek voor iedereen
(rechtvaardigheid en inclusie) en als complex geheel (cocreatie en discussie).

VZW VERZAMELWOEDE
1

Inleiding tot duurzame mode.

Door middel van inzameling en recyclage
van lokaal gebruikt textiel willen we een
positieve bijdrage leveren aan het huidige
modelandschap. Wij proberen een platform te bieden om kennis en skills uit te
wisselen met het oog op een circulaire
atoekomst.

De documentaire 'De straat, vroeger en
nu' is een ode aan de straat, haar impact
op haar bewoners en de vele mogelijkheden die er schuilgaan. Het doel is om
actief met mensen aan de slag te gaan
en op zoek te gaan naar mooie verhalen
en ervaringen en deze te delen met
zowel gelijkgezinden als mensen die de
schoonheid van de straat nog moeten
ontdekken. Deze verhalen en ervaringen
worden afgewisseld met archiefbeelden van en cijfers en anekdotes over
de Gentse straten. De documentaire is
een eerste stap in bewustmaking over
de mogelijkheden van de straat en een
algemene oproep naar de Gentenaar toe
om zijn straat zo optimaal mogelijk als
kwalitatieve publieke ruimte te benutten. Zo willen we de beelden, ideeën en
ervaringen ook inzetten om met kinderen
en jongeren in gesprek te gaan over hoe
zij hun straat nu zien.

Ons project heeft als doel lokaal textiel
inzamelen en dit door middel van
workshops opnieuw te gaan herwerken
tot bruikbare stukken. Het is een kans om
kennis en skills uit te wisselen met mensen die meer willen leren over duurzame
mode en productie. Samen kijken we hoe
we onze oude kleding kunnen heropwaarderen door reparaties, aanpassingen en
natuurlijke kleurtechnieken.

→ www.str-aat.be
→ facebook.com/STRAATstadenruimte

→ facebook.com/vzw.verzamelwoede
→ @vzw.vzw
→ vzw.verzamelwoede@gmail.com
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BEES & YOU
Bij Bees and You geven ze jongeren het
belang mee van natuur en biodiversiteit
aan de hand van workshops imkeren,
bloembakken en bijenhotels maken en
samen bloemenweides aanleggen.

→ www.beesandyou.be
→ facebook.com/beesandyou
→ @Beesandyou
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XRT
3

Immersive technologie for
arts and culture

4

XRT is een platform dat zich toelegt op
het ontwikkelen van een kritische taal
rond Extended Realities.
(XR: Virtual en augmented Reality ,
projecties, haptiek ...). XRT laat zien
hoe immersive technologieën kunnen
worden gebruikt om nieuwe en boeiende
verhalen te vertellen. XRT streeft ernaar
ervaringen op te ontwikkelen, te delen en
te organiseren in culturele ruimtes om
gesprekken op gang te brengen over de
toekomst van dit nieuwe medium en deze
nieuwe technologieën.

→ facebook.com/XRTonline
→ @xrt.online
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HS71
HS71 is een 8-koppig collectief/label,
bestaande uit producers, grafische
artiesten en zij die alles in goede banen
leiden. We brengen jaarlijks eigen muziek
uit die ondersteund wordt door een
grafisch werk. Ook wordt er grafisch werk
getoond die op haar beurt ondersteund
wordt door muziek. Als label willen we
in de toekomst ook andere artiesten
onder onze vleugels nemen en hun een
platform voorzien waarop zij hun muziek
kunnen releasen. De kern van onze creatieve ajuin is muziek en die verbindt alles
die errond hangt, gaande van tentoonstellingen, workshops tot collaboraties.
Dit zonder een hiërarchische verhouding.
Alles krijgt evenveel aandacht, liefde en
enthousiasme.

→ facebook.com/HS71label
→ @HS71label
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NARTURE
5

Ben jij een creatieveling, designer of
beeldend kunstenaar, experimenteer je
graag met kleur én wil je voor de natuur
zorgen op een kunstzinnige manier?

6

Narture ondersteunt beeldende kunstenaars en creatievelingen om duurzamer
te kleuren door design en natuur samen
te brengen, terwijl we voedsel redden
van de afvalberg. In Narture’s kleuratelier bij Broei gaan we verder dan de
traditionele kleurmethoden: wij kleuren
papier en textiel met bacteriën, gisten en
schimmels; spelen met de stabiliteit van
pigmenten en maken onze eigen inkt en
verf uit brood, koffiegruis en groenten.
Twee keer per maand kan je bij ons
terecht om jouw persoonlijke project of
idee meer vorm te geven. Daarnaast kan
je ook inspiratie opdoen en delen tijdens
onze not-so-nerdy artistieke workshops.
Kan je helemaal geen genoeg krijgen van
de magische combo tussen biodesign en
kunst? Kom dan gerust een kijkje nemen
in ons atelier.

→ facebook.com/narturelijk
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CURIEUS VZW
JAZZ
Het maatschappelijk debat wordt al te
vaak gedomineerd door stemmen die
de huidige generatie een negatieve
stempel opdrukken. Voor Curieus lijkt het
echter alsof jongeren vandaag net veel
méér wakker liggen van de grote
maatschappelijke uitdagingen op ons
mondiaal pad. Wij willen die jongeren
ondersteunen door hen een platform,
podium en netwerk aan te bieden.
Daarom riep Curieus JAZZ (Jongeren Aan
Zet / Zeg) in het leven.
Samen met dit jongerencollectief gingen
we op zoek naar sprekers die een
frisse en overtuigende stem in het debat
kunnen zijn. Het resultaat van dat
(denk)proces is Fresh Faces, een sprekersdatabank vol jong geweld en
expertise.
We hopen dat journalisten, programmamakers en evenementen deze
databank weten te vinden en zullen gebruiken. Want ook jonge stemmen
verdienen het om gehoord te worden!
In de Broei gaan we verder aan de slag
met Fresh Faces en de bijhorende
podcastreeks. Komen luisteren naar live
podcast, meedoen met de workshops
van de Fresh Faces of zelf een spreker
worden. Kan allemaal.

→ @curieusvzw
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RAVAGE
7

Ravage is het Jongerenmediacollectief
van Mediaraven vzw.

8

Het is de straathoek van Mediaraven
waar jongeren tussen 16 en 30 jaar al
doende de grenzen van media verkennen
en verleggen.
Op dit platform brengen we de creaties
van wat ontspruit uit de geniale hoofden
van deze jongeren. Een docu, een voxpop, een after-aftermovie, instastories,
360 avontuurtjes, vlogs, fotoreportages,
livestreams, stopmotion en wat de toekomst ons nog brengt. Het komt allemaal
aan bod en niets is onmogelijk.
In het Duivelsteen breken we onze werking open voor iedereen die zin heeft om
eens een kijkje te komen nemen in onze
media-keuken. Kom meedoen aan een
workshop of maakdag, of kom je mening
en creativiteit delen op onze redactievergadering. Zin om zelf iets te maken? Dat
kan ook. Stuur ons een berichtje of een
malle mail. Zijn we dol op.

→ www.ravage.media
→ facebook.com/Ravagemedia
→ @ravage_media
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LINX+

STIEL – wij zijn de makers
“Stiel, wij zijn de makers” is de titel
van een overkoepelend project dat dit
voorjaar uitgerold wordt door Linx+. Over
heel Vlaanderen worden verschillende
deeltrajecten uitgewerkt. In Broei willen
we ons focussen op STIEL in de vrije tijd
en samen met jongeren onderzoeken
hoe we vakmanschap kunnen inzetten
als krachtige praktijk tot zelfbewustzijn
en –ontplooiing.
Met dit project zetten we verder in op het
samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden. We focussen
op het traject, op samen ondernemen,
samen leren, niet op waar je vandaan
komt of waar je naartoe wil, zonder de
mogelijke kwetsbaarheid en persoonlijke
noden van onze deelnemers uit het oog
te verliezen.

→ www.linxplus.be
→ facebook.com/Linxplus
→ www.instagram.com/linxplus
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RADIORUIT
9

Radio Ruit is een online community
radio die in juni 2020 ontstond met als
bedoeling om zowel muzikale als visuele
artiesten en allerhande creatieve collectieven een laagdrempelig audiovisueel
platform te bieden. Elke zondag wordt er
een collectief of artiest uitgedaagd om,
volledig op hun eigen manier, vanuit onze
studio radio te maken. Bovendien is de
programmatie superdivers naar culturele
disciplines, genres en grootte, maar ook
naar gender, migratieachtergrond en
leeftijd. Het Radio Ruit team bestaat uit
diverse profielen die samen het perfecte
team vormen ter ondersteuning van de
artiesten. Radio Ruit bouwde ondertussen een mooi platform en bereik uit
en zijn zo hét kanaal geworden om te
verspreiden wat er leeft in Gent.
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→ www.radioruit.com
→ facebook.com/radioruit
→ instagram.com/radioruit
→ mixcloud.com/radioruit/
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WE ZIEN WEL
Een community-based record label in
Gent en Brussel dat zich richt op het
creëren van warme, muzikale, kunstzinnige en co-creatieve momenten met
gelijkgezinde zielen. Iedereen is welkom
en bepaalt de sfeer en het moment mee.
Het draait om mensen. We Zien Wel hoe
laat het wordt.

→ www.we-zien-wel.com
→ facebook.com/wezienwelmusic
→ @wezienwel.wzw
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VZW REDE
11

Rede vzw is een studenten-/ jongerenorganisatie die de denkvermogen en
talenten van de jongeren wilt bevorderen
doormiddel van het organiseren van
workshops, lezingen en gespreksavonden en meer.

12

In Broei willen we specifiek een creatieve
videocast met een twist opzetten waarbij
we over de meest uiteenlopende onderwerpen willen praten. Ook zullen we
enkele van onze workshops binnen Broei
organiseren.

→ www.vzwrede.be
→ facebook.col/vzwrede
→ @vzwrede
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BROEINEST
Broeinest maakt met een warm hart &
met volle overgave in Gent ruimte voor
jongeren, studenten & jongvolwassenen.
Broeinest is een organisatie die zich
inzet om zelfzorg, veerkracht en mentaal
welzijn bij deze generatie bespreekbaar
te maken. Het is een veilige plek waar
iedereen tussen de 16-30j. mag landen
en waar jonge mensen zich in coronatijd
een stuk minder geïsoleerd voelen.

INSTAGRAM
broeinestgent

AMBIENT & TEA
13

Met ambient & tea bieden we met de
crew een uniek audio/visueel spektakel
aan en een gezellige activiteit op een
zondagnamiddag met op de menu thee
en taart.

14

Sofie geeft workshops rond mentaal welzijn: want praten werkt. Niet zomaar sec
praten, maar openheid creëren over pittige onderwerpen a.d.h.v. fijne technieken
en coaching methodieken helemaal afgestemd op de leeftijd, interesses en noden
van jongvolwassenen. Als gespreksleider
en coach ondersteunt Sofie door heldere
vragen te stellen om twijfels te doen
kalmeren, zelfreflectie te stimuleren en te
inspireren tot nieuwe inzichten. Zo’n plek
om te mogen stilstaan bij hoe je wil leven
is in deze maatschappij vernieuwend.
Als je naar Broeinest komt, zal je voelen
dat Sofie jou heel warm en persoonlijk
verwelkomt. Je schrijft je in voor een zelf
gekozen thema en waar jij het op dat
moment wil over hebben, wordt geopend.
Het ont-moeten staat in Broeinest
centraal.
→ www.broeinest.be
→ @broeinestgent

24

25

COLLECTIEF GIST
Tijdens een wafelenbak en een paar flessen wijn ontstond bij deze vier vrienden
het idee om het domeinoverschrijdend
en participatief kunstencollectief GIST uit
de grond te stampen. Geen zorgen, wij
krijgen ook koude rillingen als we die termen gebruiken. Maar die twee dikdoende
woorden vatten GIST wel perfect samen!
GIST wil samen met jou creatief experimenteren en crazy dingen maken!
Dus heb jij ook zin om creatief bezig te
zijn, maar weet je niet waar te beginnen?
Bots jij soms op de grenzen van je eigen
werkveld en wil je daar graag eens buiten
breken? Dan ben je bij GIST aan het juiste
adres! Want samen met jou willen we aan
projecten werken die we samen volledig
opstarten en maken.

DEGROTEVERDRIETSHOW
15

Aardbeien op Zondagmorgen

16

Wij zijn een jong collectief dat houdt van
drama met humor. Vier jonge vrouwen,
vier verhalen over verlies, vier lichtzoekers en relativeerders. Dat spelen we in
Aardbeien op Zondagmorgen, onze eerste voorstelling. Met die verhalen willen
we echter ook op zoek naar wat anderen
kan raken, naar hoe ons verhaal anderen
kan troosten of inspireren, of hoe je
anderen op verhaal kan doen komen. Dat
willen welater onderzoeken doorheen
workshops met jongeren.

‘Wat voor projecten?’, denk je waarschijnlijk. Wel, dat staat nooit vast. Alles hangt
af waar jij en wij zin in hebben. Van een
korte film tot een volledige installatie,
het kan allemaal!
Zin gekregen om samen met ons te
maken of gewoon benieuwd? Houd je
niet in en kom eens langs tijdens een van
onze werkweken!
→ facebook.com/CollectiefGIST-107327441121197
→ @collectief_gist/
→ collectiefgist.medium.com
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→ @degroteverdrietshow
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GRID
Grid is een interdisciplinair platform
door en voor jonge creatievelingen. Net
als vorig jaar willen wij dit gotisch slot
inzetten als broeihaard voor experiment,
waar immersieve audiovisuele ervaringen
en jongerencultuur centraal staan. Op
onze agenda: workshops muziekproductie, live-coding of modulaire synthese.
Daarnaast zetten we in op een gevarieerde programmatie: blasting beats, intieme
jazz of post-metal, in de waterhallen
onder het kasteel krijgt alles een extra
dimensie. Wij hopen van het Duivelsteen
een inspirerende veilige hub te maken,
waar frisse ideeën, geluiden en beelden
een nieuwe generatie kunnen samenbrengen.

ACT4CHANGE
17

Act4Change brengt jongeren (18-35j)
samen om te bloeien als toekomstige
veranderaars van een ecologisch, sociaal
en economisch duurzame wereld. We zijn
een innovatieve vereniging, door jonge
vrijwilligers gedreven en professioneel
ondersteund.

18

We bieden niet-formele educatieve en
transformatieve leermethoden aan, die
jonge mensen ondersteunen in hun
leerproces om om te gaan met complexe
duurzaamheidsproblemen. Zo kunnen
zij hun competenties versterken, hun
talenten ontwikkelen en makers worden
van een duurzame maatschappij.
Naast onze standaard activiteiten als
Coffee with the Future en Crash Course
Duurzaamheid, organiseren we dit jaar
ook Project Rave, een ‘skills lab’ voor
RAdicale VErandering. Dit is een actiegericht leertraject waarin jonge mensen
ondergedompeld worden in duurzaamheidscompetenties en een veerkrachtig
denkkader, dat hen wapent om om te
gaan met complexe wereldproblemen.
We dagen hen op een onderbouwde
manier uit om hun toekomst in eigen
handen te nemen en de transitie naar
een duurzame wereld mee te kleuren.

→ facebook.com/GetOffTheFGrid
→ @grid.avi
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→ www.act4change.be
→ facebook.com/act4changeBE
→ @act4changebe
→ linkedin.com/company/act4change
→ twitter.com/act4changebe
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GLOBELINK VZW
Jeugddienst Globelink is een erkende,
landelijke jeugddienst
die samen met jongeren in de vrije tijd
projecten op poten
zet vanuit een mondiale, duurzame
invalshoek.
Jeugddienst Globelink daagt jongeren
uit om te streven naar een duurzame,
solidaire en rechtvaardige wereld. We
ontwikkelen bij hen kracht, kennis en
goesting om bewuste keuzes te kunnen
maken en deze actief uit te dragen.

NO BABES
19

No Babes is een fotoproject die schoonheidsidealen en taboes binnen de
maatschappij
in vraag stelt. Op deze manier bieden we
een platform aan zij die zich klein houden, of klein gehouden worden. No Babes
is ook de naam van het eerste fotoboek
van Morgane Gielen die uitgegeven wordt
door Borgerhoff & Lamberigts, waarin
ze de verhalen van haar modellen deelt.
Het is een verzameling foto’s die een
gedeelde zoektocht naar zelfacceptatie
afbeelden.

20

Vertrekken vanuit de kracht van jongeren
en inzetten op Educatie voor Duurzame
Ontwikkeling is onze bijdrage in het
realiseren van een duurzame, solidaire
en rechtvaardige wereld. Jeugddienst
Globelink kijkt met een positieve en
genuanceerde blik naar de toekomst en
de wereld.
Jongeren zijn onze belangrijkste partners
en dragen verantwoordelijkheid in het
beleid en de werking van jeugddienst
Globelink. Hun mening is belangrijk en
doet er toe.

→ www.globelink.be
→ facebook.be/jeugddienst.globelink
→ @globelink_vzw

30

→ www.nobabes.be
→ facebook.com/nobabes.official
→ @nobabes.official
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HIER&NA VZW

FUNgi

De jongeren van vzw Hier&Na zijn
bruggenbouwers. Liefst van al bouwen
we bruggen tussen mensen, ideeën en
uitdagingen voor een vlottere verbinding
naar een duurzame toekomst.
Doorheen een reeks workshops zullen we
oude tapijten uit de afvalstroom omtoveren tot een organisch schilderij. Noem ze
wevers, schilders of beeldhouwers: door
met paddenstoelen te schilderen verkrijgen we unieke motieven en patronen.
Jongeren met kriebels voor wetenschap
en creativiteit gaan mee op ontdekking
over hoe we die verbinding tussen mens
en natuur kunnen kweken, letterlijk dan.
Met biodesign grijpen we terug naar de
snuggere structuren en processen uit de
natuur en wat we daaruit kunnen leren.

SWITCH
21

Switch is een organisatie die workshops
en knowhow biedt aan curieuze mensen
die graag met geluid en licht bezig zijn.
Met simpele tools en een kleine greep uit
de massa E-trash om ons heen gaan we
samen met jou aan de slag.
We bouwen een DIY beamer, laten je kennis maken met de wereld van het circuit
benden, bouwen elektronische circuits
op van scratch zoals een oscillator (iedere analoge synthesiser heeft er minstens
1), filter, LFO, pseudo theremin,...
En vanuit deze basis zouden we het fijn
vinden om alles dat er op voort kan borduren vorm te geven en plaats te laten
vinden in dat zot kasteel. Een live set met
een vreemd allegaartje instrumenten is
iets waar we al een tijdje snakkend naar
uitkijken of een speeddate met als comunicatievorm samen spelen,...
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Doorheen projecten zoals deze FUNgi
bieden we mens en natuur een platform
om nieuwe wegen in te slaan. Op die manier zet vzw Hier&Na in op een inclusieve
duurzame transitie.
Bouwen, kweken, groeien:
duurzaamheid als werkwoord.

→ www.hierna.org
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→ www.vectral.org
→ facebook.com/switchwitchsyndrome
→ @switchwitch_syndrome
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BOS+

Re-Connect
BOS+ is een organisatie die zich inzet
voor meer en beter bos in Vlaanderen
en in de wereld. We planten bossen aan,
zowel dichtbij als verder weg. Met onze
educatieve projecten willen we jong en
oud informeren, sensibiliseren en activeren om hun steentje bij te dragen aan een
bosrijke wereld.
Re-Connect: Leer meer over de impact
van elektronica op mens en milieu via een
interactieve escaperoom. Aan de hand
van creatieve puzzels zoek je jezelf een
weg uit de kamer. Nadien volgt een korte
nabespreking waarbij we nog iets dieper
ingaan op de puzzels uit de escaperoom
en wat deze precies betekenen. We leren
jou wat je zelf kan doen om je elektronicagebruik te verduurzamen. Inschrijven
kan hier.

WIFTM
23

Hun project bestaat uit twee luiken:
Enerzijds een vaste expo rond vrouwen in
film en de censuur die daarrond bestaat.
In deze expo vergelijken we het huidige
Belgische filmlandschap met het filmlandschap in andere delen van de wereld
(zoals de Arabische wereld). Deze expo
zou plaatsvinden tijdens Film Fest Gent.
Anderzijds een “reizende expo” in de
vorm van een doe-bus. Ook deze expo
zal gaan over censuur en beeldvorming,
maar zal gekoppeld zijn aan technologie (STEM). De bus is specifiek gericht
op jongeren (van 8 tem 17 jaar) met het
doel hen al doende te laten bijleren. De
bus is “voor en door” jongeren en wordt
met andere woorden ook mee door hen
ingericht. De bus zou door heel Europa
reizen, naar scholen, festivals, … Verder is
er ook de mogelijkheid om workshops te
organiseren in de bus rond de thematiek
van beeldvorming en censuur.
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Daarnaast is er ook een stadsspel
beschikbaar, waarbij je je een weg zoekt
door centrum Gent en raadselachtige
puzzels oplost. Wie lukt het om een
update binnen de tijd te stoppen en zo
tonnen smartphones van de afvalberg te
redden?

→ facebook.com/bosplus
→ @bosplus
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→ www.wiftm.be
→ facebook.com/wiftmbelgium
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BOLSTER
BOLSTER[bubbels] staat symbool voor
wat het is om solo-performer en muzikant
te zijn met een voorliefde voor hedendaags-klassiek, en wat het betekent om
uit de bubbel van een genre te breken
en het breder toegankelijk te maken. Het
is een tweeledige zoektocht: enerzijds
een van persoonlijke evolutie als post-instrumentalist, met oog op het uitbouwen
van mijn live electronics skills en het
uitbreiden van mijn genre-kennis; anderzijds één naar het belang van interactie
tussen performer en publiek, en grensoverschrijdend werken.
BOLSTER gaat in op de toepassing van
promotechnieken als onderdeel van de
kunstbeleving. De focus ligt hierbij op de
mate waarin onze popcultuur esthetische
keuzes beïnvloedt.
[bubbels] staat dan weer voor de ervaring
in het moment zelf: het publiek onderdompelen in mijn abstracte, esthetische
wereld. Het actief beïnvloeden van de
ruimte door middel van scenografische
ingrepen, alsook het overschrijden van
de grens tussen performer en personage,
zijn bepalend voor deze immersie.

→ wimpelgrims.be
→ facebook.com/wim.pelgrims
→ @wimpelgrims
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WERKTITEL!
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CC: Care Center
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Werktitel! is een intersectioneel collectief
dat streeft naar een zorgzamer kunstenveld - door middel van experiment,
gemeenschapsopbouw en het exploreren
van alternatieve (kunst)kaders.
We hechten veel belang aan het
scheppen van ruimtes binnen een veld
dat te weinig ruimte biedt aan sommige
groepen (o.a. geracialiseerde & queer
mensen). Tijdens onze residentie bij
BROEI willen we die ruimte boetseren
aan de hand van workshops, een schrijftraject, gespreksavonden, voorstellingen,
lezingen en een sporadische exploratie
van een zorgzamer nachtleven. We staan
voor zorgzaamheid en inclusie - racisme,
trans-queer-homofobie, seksisme,
ableism en andere vormen van discriminatie hebben dus géén plek binnen onze
werking & activiteiten. We houden van samenwerking collectiviteit, solidariteit en
feedback - en daar is de kruisbestuiving
binnen BROEI een mooie biotoop voor.
We willen onze activiteiten (van kleine gesprekjes tot grootse evenementen) documenteren, en ook daar experimenteel te
werk gaan. De verzamelde documentatie
gaan we tijdens- en achteraf publiceren
via Wat de Zin?

→ facebook.com/Collectiefwerktitel
→ @collectiefwerktitel
→ linkedin.com/company/werktitel
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DE VLOER /
HOTUB COLLECTIVE
Ik ben mijn stad, mijn wijk, mijn leefomgeving. DE VLOER is ook jouw platform.
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.

BEBEBOOKS
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Bebe Books is een onafhankelijke
uitgeverij en is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een open organisatie
die workshops en tentoonstellingen
organiseert en publicaties maakt voor en
door de queer community. Het artistieke
project, gestart in het voorjaar van 2017
door Ruud van Moorleghem (visueel
kunstenaar) en Mert Sen (grafisch ontwerper), geeft verschillende LGBTQA+
fanzines (kleine artistieke magazines) uit
en organiseert diverse evenementen.
Bebe Books nam deel aan verschillende
boekenbeurzen in Europa waardoor zij
een sociaal en cultureel netwerk hebben
uitgebouwd.
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Een flexplek voor Moving Bodies waar
training, uitwisseling, onderzoek, zelfontplooiing, onderlinge stimulansen,
peer-to-peer learning, DIY, en het delen
van talenten centraal staat.

→ @hotub.collective
→ @devloer
→ facebook.com/devloergent
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→ www.bebebooks.be
→ facebook.com/WEAREBEBEBOOKS
→ @we_are_bebe_books
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IMPACT SHAKERS
Impact Shakers pakt complexe maatschappelijke uitdagingen aan via inclusief
ondernemerschap. Onze missie is om
ambitieus impact ondernemerschap
meer divers te maken en hier een systemische shift in teweeg te brengen.
Impact Shakers gelooft in mensen, vooral
in mensen die reeds in het verleden
tegen alle verwachtingen in successen
geboekt hebben. Weerbaarheid, omgaan
met tegenslagen, flexibiliteit, probleemoplossend vermogen en het vermogen
om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden geven een ideale
voedingsbodem voor ondernemerschap.
We streven ernaar om onbenut potentieel
van mensen uit allerhande groepen naar
de voorgrond te brengen en bouwen
inclusie in in elk detail.
Met ons programma Odds werken we
met jongeren die net als wij statistische
anomalieën zijn, mensen die eerder de
kansen die tegen hen waren versloegen
en met de juiste steun kunnen vliegen.
Odds is een traject van 5 weken waarin
we jongeren inspireren om impact ondernemer te worden en hen de eerste
ondernemersskills meegeven.

→ www.impactshakers.com/
→ @impact.shakers
→ linkedin.com/company/impact-shakers
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29

Bar Broei, is als dé
ontmoetingsplek het
kloppend hart van
BROEI. Want de beste
ideeën ontstaan tussen
pot en pint. Centraal
staat een extra lange
tafel die iedereen
samenbrengt om te
eten, te werken, te
drinken, te spelen,

Who run the world bar?!

te babbelen, ...

TERRAS OPEN:
woensdag

14u - 22u

donderdag

14u - 22u

STAY CONNECTED!

vrijdag		

14u - 22u

facebook.com/broei.be

zaterdag

10u - 22u

@bar_broei

zondag		

10u - 20u
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De organisaties,

HEB JE EEN VRAAG?

→ MARIE

→ SUZAN

particulieren en

Stuur gerust een

collectieven die BROEI

mailtje naar één van

Coördinatie
marie@broei.be

Administratie / financiën
suzan@broei.be

bezetten vormen het

onze teamleden en

kloppend hart van onze

we helpen je graag

→ FABIAN

→ WINNIE

tijdelijke werking.

verder.

Community / jeugd
fabian@broei.be

Achter de schermen
ondersteunt het

→ EMILE

vaste BROEI team de

Host / productie
emile@broei.be

bewoners met de nodige
informatie en advies.
Ze bieden technische
en logistieke support
en fasciliteren
op die manier het
creatieproces van de
BROEI organisaties.

The Future
winnie@broei.be

→ KAILI & DELPHINE
Bar Broei
bar@broei.be

→ LOÏC

→ BERT, LUCAS & EMMA

BroeiLab / redactie
loic@broei.be

Architectuur
duivelsteen@constructlab.net

→ NINA
Design / communicatie
nina@broei.be

Zo kunnen de bewoners
zich focussen op hun
projecten.

→ CELINE
Broeiklassen
celine@broei.be

Algemene vragen:
info@broei.be
WWW.BROEI.BE
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Onze dank gaat uit naar onze partners,
die BROEI met hun steun mede mogelijk maken.

Geraard de Duivelstraat 1*
9000 GENT - België
Meer weten, vragen, opmerkingen?
www.broei.be
info@broei.be
@broei.be
facebook.com/broei.be

*Let op: onze ingang vindt je aan
de Limburgstraat, rechts van de
tramhalte.
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Vormgeving → Nina Swaans

insta →
fb →
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V.U. → Marie Vanderghote
Geraard de Duivelstraat 1
9000 GENT - België
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