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CONSTRUCTION

De BROEI organisaties
tekenen als community
zelf de lijnen uit.
Letterlijk.

De functies van de ruimtes in het gebouw werden
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In dat kader zijn er heel wat verschillende projecten ontstaan onder Globelink,
die gestuurd worden door de jongeren
zelf. Zo ontstond er Stuurgroep, een
open gespreksgroep waarin jongeren
Globelink thematisch richting geven.
Ze onderzoeken wat er leeft bij de doelgroep en gaan van hieruit concrete acties opstellen die Globelink kan ondernemen.
De focus van Globelink ligt dan ook
meer op hoe jongeren denken, dan op
wat ze denken. Vanuit de jeugddienst
waarderen en respecteren ze de stem
en eigenheid die de jongeren bij hun
binnenbrengen.

→ www.globelink.be
→ facebook.com/jeugddienst.globelink
→ @globelink_vzw
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ASK FOR CONSENT
Ask for consent is een organisatie die
bouwt aan een samenleving waarin wederzijdse toestemming de norm is. Dit
doet ze aan de hand van sensibilisering,
workshops en infosessies. ‘Zonder ja is
het neen’, ‘De Grijze Zone’, ‘Consent=’
zijn maar enkele voorbeelden van de
posts die ze lanceerden op hun sociale
media kanalen, die ze gebruiken voor
hun campagnes.
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LEREN & ONDERNEMEN

Jeugddienst Globelink is een organisatie
die jongeren uitdaagt om te streven naar
een duurzame, solidaire en rechtvaardige wereld. Ze willen jongeren daarbij de
kracht, kennis en goesting laten ontwikkelen om bewust keuzes rond die thema’s te maken en daar ook actief achter
te staan. Belangrijk in hun werking is dat
de jongeren centraal staan en zelf de
verantwoordelijkheid nemen in het beleid van de jeugddienst.

LEREN & ONDERNEMEN, TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID

GLOBELINK

Verwacht jezelf bij Ask For Consent
aan een verscheidenheid van evenementen waaronder praattafels over
consent, docu avonden over relevante
thema’s, vormingen voor omstanders
van seksuele intimidatie en nog veel
meer. Daarnaast organiseren ze ook
een workshop zeefdrukken voor het
maken van ‘Zonder ja is het neen’ tote
bags. Een ander onderdeel dat tot de
werking van Ask For Consent behoort
is het begeleiden van evenementen in
communiceren en reageren rond seksuele intimidatie. Zo helpen ze ook Broei
in om awareness te creëren op hun evenementen.

→ facebook.com/askforconsent
→ @ask.forconsent
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De naam Eupidemie is een neologisme dat ontstaan is uit eu-, epidemie en
eupi. Eu- is een voorvoegsel dat staat
voor goed, beter, een epidemie is het
heersen van een besmettelijke ziekte en
Eupi staat voor hun collectief. Verwacht
jezelf bij Eupi Kollektiv aan experimentele evenementen waarin audio en visual in elkaar zullen overvloeien tot één
grote rave.

TROIS POINTS
COLLECTIEF/ TROIS
POINTS BROEIT
Trois Points is een opstartend collectief
van zes enthousiaste jonge mensen
die de liefde voor kunst en bovenal een
hechte vriendschap delen. Drie puntjes
die staan voor wat er nog moet komen,
voor de toekomst en wat ze kunnen betekenen voor anderen en zichzelf.
De voornaamste praktijken van Trois
Points Collectief zijn tekenen, schilderen, performance, video, muziek, animatie, grafische vormgeving... en eigenlijk
alles daartussen. Dit zijn hun grootste
passies en meteen ook de reden wat
Trois Points een collectief maakt. Het
belangrijkste agendapunt is dan ook
dat ze deze passie kunnen delen met
anderen, via het collectief en nu ook via
Broei. Persoonlijke sterktes gebruiken
om het collectieve te dienen, dat is het
motto van Trois Points Collectief. Samen
gaan ze op zoek naar wat ze alleen niet
zien, want enkel door anderen kunnen
ze bestaan.
In dit komende Broei-seizoen willen ze
verschillende dingen organiseren: van
workshops waar ze samen dingen leren,
blind date-tekensessies en performances tot het organiseren van een expo
met mensen die weinig kansen krijgen
of weinig ervaring hebben in de kunsten.

→ soundcloud.com/eupi_kollektiv

→ @troispointscollectief
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EXPRESSIE & CREATIVITEIT, LEREN & ONDERNEMEN

Eupidemie is een project van Eupi
Kollektiv, een jong collectief uit Brussel
en Gent. Met dit project willen ze jonge,
underground kunstenaars en artiesten
een podium bieden om hun ding te
doen. Aan de hand van evenementen
die bengelen tussen expo en rave willen
ze audiovisuele kunstenaars en muzikanten samenbrengen bij het publiek.
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EUPI KOLLEKTIV/
EUPIDEMIE

→ www.compagnieamai.com
→ acebook.com/CompagnieAmai
→ @compagnieamai
→ TikTok: @amaionline
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YOUCA
YOUCA is een organisatie voor en door
jongeren die hen stimuleert om samen
te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen ze door
hen bewust te maken van belangrijke
maatschappelijke uitdagingen en door
jongeren te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen we voor
unieke ontmoetingen met impact op het
culturele, zakelijke en publieke leven.
Jaarlijks organiseren we de YOUCA
Action Day. Meer dan 15.000 Vlaamse
en Brusselse jongeren engageren zich
om een dag aan de slag te gaan bij
een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze
op die schooldag verdienen gaat naar
projecten van geëngageerde jongeren
wereldwijd.

→ www.youca.be
→ facebook.com/youcavzw
→ @youcavzw
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Amai is een jonge organisatie die al een
vaste waarde is in het Gentse cultuurlandschap. Ze brengen zowel improvisatietheater als sketches als online
content via hun eigen kanalen. In Broei
zal Amai inzetten op workshops improvisatietheater voor jongeren. Daarnaast
willen ze ook interactieve theater ervaringen organiseren in ons kasteel. Amai
heeft de gewoonte om nieuw talent te
zoeken in haar workshops dus twijfel
zeker niet om via Broei eens af te komen
naar de workshops van Amai!

EXPRESSIE & CREATIVITEIT

AMAI IMPRO
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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.
Net zoals vorig jaar proberen we in Broei
weer een kleinschalig circulair platform
te bouwen. Mensen kunnen deelnemen aan workshops en activiteiten rond
duurzame mode. We organiseren ook
opnieuw een aantal closet sales en verdiepen ons in verschillende technieken
om duurzamer om te gaan met de kleding in onze kleerkast.

→ facebook.com/vzw.verzamelwoede
→ @vzwvzw
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SPA FOR SPIRITS
Spa for Spirits is een experimenteel wellnesscentrum dat geleid
wordt door Leonie Buysse & Ellen Lili
Vanderstraeten. In samenwerking met
andere artiesten en niet-artiesten, cultuur- en jongeren huizen.
Spa for Spirits gaat op zoektocht naar
hoe mensen in interactie gaan met
anderen, hun omgeving en zichzelf op
een dagelijkse basis. Ze experimenteren met het doorbreken van gewoontes
en alternatieve manieren om dingen
aan te pakken. Tijdens hun workshops
en bijeenkomsten proberen ze te observeren, breken met het normatieve
van het dagelijkse leven en gewone
ongewoon maken.

→ www.spaforspirits.com
→ @spa_for_spirits
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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 toekomst.

TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID, LEREN & ONDERNEMEN

VZW VERZAMELWOEDE
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D’ONDERGROND
D’ondergrond is een collectief bestaande uit 4 jonge creatievelingen met een
gemeenschappelijke passie voor muziek en digital arts. D’ondergrond zet in
op het nachtleven en wil daarin jongeren
een totaalervaring bezorgen. Zo leveren
ze ear and eye candy af aan de feestvierder door elektronische muziek te
combineren met projecties en visual art.
Naast die totaalervaring willen ze dit
doen door jongeren kansen te geven
en op zoek te gaan naar creatief talent
om op hun podium te plaatsen. Dit gaat
van DJ’s en bands tot performers en
VJ’s over digital artists en filmmakers.
Zo wilt D’ondergrond jongeren niet alleen prikkelen met een leuke avond,
maar ook kansen geven.
D’ondergrond organiseert 6 events in totaal: 3 talentscout events en
3 nightlife events. Zo’n talentscout
event kan allerlei vormen aannemen,
maar centraal staat het connecteren
en ontdekken van jonge artiesten, het
aspect wedstrijd is hier volledig afwezig. De nightlife events brengen (elektronische) muziek in al haar aspecten
en kan door het brainstormen en hulp
van de jongeren organisch groeien.
Bovendien ligt de nadruk op genieten
zonder veel geld te moeten neertellen.
Op die manier blijft die totale ervaring
voor iedereen toegankelijk.

→ @hs71

→ @dxondergrond
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HS71 is een zevenkoppig collectief,
bestaande uit grafische artiesten, dj's,
producers en zij die alles in goede
banen leiden. Als artiest binnen het
HS71 label zijn ze voor elkaar een dragend en steunend platform waarbinnen vrij experiment aangemoedigd
wordt. Ze delen hun creatieve ruimte
ook met andere artiesten die hun inspireren aan de hand van HS71-invites
evenementen.

EXPRESSIE & CREATIVITEIT

HS71

ALICE MARTHA is het alter ego van
Charlotte Dossche waaronder ze creatief beeldend werk maakt, met een
focus op fotografie, street art en schilderwerk. Vaak staan mens, omgeving
en beleving centraal als uitgangspunt.
Met hun gecombineerd project verzamelen ze verhalen van kinderen en
jongeren over ervaringen, droombeelden en wensen over/voor de straat of
de wijk. Deze verhalen worden daarna
vertaald naar de publieke ruimte, bijvoorbeeld door samen met kinderen
en jongeren verschillende vormen van
street art of street photography uit te
werken. Omwille van de rechtstreekse
vertaalslag in dit tweede luik werken
STR.AAT en ALICE MARTHA samen.

→ www.str-aat.be
→ www.alicemartha.be
→ @de_str.aat @alicemartha.am

IDROPS
iDROPS is een team van social innovators dat gaat voor social change!
Ze bundelen hun expertise met veel
talent en goesting om mensen samen
te brengen aan de hand van Human
Centered Design. Met deze trajecten
creëren ze communities, geven ze
workshops, maken ze toolkits, online
platformen... om mensen te verbinden,
in hun zelfbewustzijn te sterken of gedragsveranderingen te scheppen. Zo
maken we de wereld voor iedereen een
mooiere plek.

We doen dit binnen 4 domeinen:
Diversiteit & inclusie
Zorg & welzijn
Digitale inclusie &
toekomst vaardigheden
Duurzaamheid & ecologie

→ www.idrops.be
→ @idrops_insta
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STR.AAT (Stad en Ruimte - Alle Actoren
Samen) is een doe- en denktank over,
voor en door inwoners, met een specifieke focus op publieke ruimte en
participatie. Hun voornaamste doel is
om mensen te laten nadenken over de
vraag: 'Van wie is de straat?'.

11

EXPRESSIE & CREATIVITEIT

STR.AAT FT.
ALICE MARTHA /
STRAAT-ART
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Deze voorstelling zal tijdens de maand
september in Broei worden gecreëerd
en gebracht, met als centraal thema
kwetsbaarheid. Tijdelijk Teder zal
avondvullend zijn en ruimte geven aan
ander talent (muzikanten, dj’s, performers,...) uit kwetsbare groepen om ook
hun ding te doen.

13

STUDIO MACHO
Heb je nog nooit gezeefdrukt en wil je
het graag uitproberen? Of heb je een
concreet zeefdruk project maar zoek je
begeleiding in uitvoering en ontwerp?
Of ben je gewoon enthousiast om eens
een nieuwe druktechniek te leren?
Dan kan je vanaf nu terecht in Broei!
Welk idee je ook hebt, drukwerk maakt
het echt! Bij Studio Macho ontwerpen
en drukken ze jouw concept. Daarnaast
doen de workshops leren we jou zelf
zeefdrukken. Neem een kijkje op onze
website en laten we samen creëren!
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Tijdelijk Teder is zowel de naam van het
collectief als de titel van de eerste voorstelling van een nieuwe samenwerking.
Ze brengen een multidisciplinaire voorstelling die in première zal gaan op 30
september, gevolgd door een tweede
voorstelling op 1 oktober. Samen met
Astrid Delombarde (danser en performer) en Leonardo Melchionda (muzikant
in hedendaagse muziek) brengt Tijdelijk
Teder een samenspel van hedendaagse dans en muziek waar kwetsbaarheid
als hoofdthema staat.

EXPRESSIE & CREATIVITEIT, LEREN & ONDERNEMEN

TIJDELIJK TEDER

Naast de voorstelling als hoofdproject
zullen er ook enkele workshops en lessen dans en yoga op het programma
staan in augustus.

→ @lieslambrechtx

→ @studio_macho
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Ze bieden een traject aan lopende
t.e.m. september 2022, waarin jong
organisatietalent zelf de kans krijgt
om jonge kunstenaars naar een heuse
expo te begeleiden. In de eerste fase is
Blikkenwerpers zoekende naar profielen die het organiseren van de expo op
zich willen nemen. En dat onder professionele begeleiding, van A tot Z.
In de tweede fase gaan ze samen op
zoek naar jonge kunstenaars die deze
zomer creatief aan de slag willen rond
de thema's zelfbeschikkingsrecht &
persoonlijke vrijheid. Met die ploeg
halen ze de handen uit de mouwen
en stomen ze ons logistiek en creatief
klaar voor de expo in september.

→ www.dwaalzin.nu
→ www.hujo.be/
→ @dwaalzin.nu

COLLECTIEF
VERHALEN VZW /
WENSMENS
Collectief Verhalen is een Gents kunstcollectief met als missie verbinden en
creëren. Ze regisseren, dirigeren, musiceren en improviseren, altijd met een
artistieke toets!
Met hun project WensMens vervullen
ze op een creatieve manier wensen
voor groot, klein, jong en oud. Het collectief bestaat uit zangers, muzikanten,
leerkrachten, jeugdwerkers, tovenaars,
... en ze vinden het een leuke uitdaging om te doen waar er voor andere
mensen een drempel ligt. Met de vraag
“wat kunnen wij voor jou doen?” stappen ze op mensen af. Zo leren ze snel
mensen kennen en tonen ze hoe gemakkelijk het is om mensen bij elkaar
te brengen en elkaar te helpen.

→ www.wensmens.be
→ @wensmens
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Dwaalzin, de jongerenafdeling van deMens.nu, en HuJo slaan de handen in
mekaar om Blikkenwerpers 2022 te organiseren, een ambitieus kunstproject
voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar.
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DWAALZIN EN HUJO
/ DEMENS.NU /
BLIKKENWERPERS
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De Freestage
Een groeiplatform waar opkomende, lokale, (vaak) onervaren artiesten aan kunnen
deelnemen. Voor de aanvang van een event
hebben artiesten de mogelijkheid zich in
te schrijven voor onze Freestage. Hiervoor
moeten ze een track naar keuze uploaden
via het VI.BE platform. Een jury van erkende
artiesten, producers, managers en booking
agents maken vervolgens hun selectie. Uit
deze online selectie worden 10 winnaars
gekozen voor de live selectie. Deze selectie
zal telkens live plaatsvinden bij een erkende
Gentse werking/huis waar alle artiesten dezelfde kansen krijgen en er feedback wordt
gegeven door de jury. Hier moeten ze drie
nummers brengen in een professionele setting, met publiek en jury, waarna er feedback
wordt gegeven.

→ hiphophooray.be
→ @hiphiphooray
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BOLSTER/[BUBBELS]
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.
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Hip Hop Hooray is een hiphop concept uit
Gent dat alle elementen van hiphop in de
kijker zet. Van festivals tot live optredens,
workshops en jams. Het zet zich in voor
de ontwikkeling, creatie en presentatie
van hiphop artiesten. HHH is elke keer op
zoek naar artiesten die het potentieel hebben om door te stromen in de wereld van
hiphop. Via het project Freestage krijgen
upcoming artiesten de mogelijkheid om
een volwaardige, professionele show te
brengen in het voorprogramma van onze
headliners.

EXPRESSIE & CREATIVITEIT

HIP HOP HOORAY

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 de abstracte, esthetische wereld van BOLSTER. 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.

→ www.wimpelgrims.be
→ @wimpelgrims
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Sofie geeft workshops omtrent mentaal
welzijn: want praten werkt. Niet zomaar
sec praten, maar openheid creëren
over pittige onderwerpen a.d.h.v. fijne
technieken en coachingsmethodieken
helemaal afgestemd op de leeftijd, interesses en noden van jongvolwassenen. Als gespreksleider en als coach
ondersteunt Sofie jullie door heldere
vragen te stellen om jullie twijfels te
doen kalmeren, zelfreflectie te stimuleren en jullie te inspireren tot nieuwe
inzichten en keuzes. Zo’n plek om te
mogen stilstaan bij hoe je wil leven is in
deze maatschappij vernieuwend.

→ www.broeinest.be
→ @broeinestgent
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DE VLOER
DE VLOER. 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. Ze maken initiatieven mogelijk, zijn nieuwsgierig naar degenen
met de minste ervaring in het proces en
stimuleren creatieve ingrepen.
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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 corona tijd een stuk minder geïsoleerd voelen.

LEREN & ONDERNEMEN

BROEINEST VZW

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-topeer learning, DIY en het delen van
talenten centraal staat.

→ @devloer
→ @hotub.collective
→ facebook.com/devloergent
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Op dit platform brengt Mediaraven 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.

PERSON MEDIA
/ KONFRONTED
- GLOEILAMP ABLETONLEREN
Person Media houdt zich bezig met
allerhande cultureel-artistieke disciplines. Het maakt filmproducties, foto's,
organiseert educatie rond muziekproductie en fotografie met lange sluitertijd
en brengt mensen samen rond elektronische muziek door het organiseren van
events onder de naam "Konfronted".

In het Duivelsteen breken ze hun 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, want daar
zijn we dol op.

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

→ www.personpic.picfair.com/
→ www.abletonleren.be/
→ @personpic
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LEREN & ONDERNEMEN

Ravage is het Jongerenmediacollectief
van Mediaraven vzw. Het is de straathoek van Mediaraven waar jongeren
tussen 16 en 30 jaar al doende de
grenzen van media verkennen en verleggen.
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EXPRESSIE & CREATIVITEIT

MEDIARAVEN /
RAVAGE

(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.

→ @xrt.online

BEES & YOU
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
Bees & You zoekt! Samen met Bees &
You en Broei geven wij infosessies en
workshops VOL handige tips en trics
om met bijen 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

→ www.beesandyou.be
→ facebook.com/beesandyou
→ @Beesandyou
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TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID, LEREN & ONDERNEMEN

XRT is een platform dat zich toelegt op
het ontwikkelen van een kritische taal
rond Extended Realities.
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TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID

XRT / XRT
IMMERSIVE
TECHNOLOGIE FOR
ARTS AND CULTURE
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BROEI
.

LAB

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 safe creator space waar jongeren kunnen experimenteren met diverse vormen van media en content creatie: fotografie, film, muziek, storytelling,
podcast, VR en radio.
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.

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.

HOE?

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.

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

Drink— doe en denkplek voor
jong & oud en alles ertussen

BAR BROEI is als dé
ontmoetingsplek het
kloppend hart van
BROEI. Want de beste
ideeën ontstaan tussen
pot en pint.
BAR BROEI is een
levendige plek waar
tal van activiteiten
plaatsvinden. Van
brunch op zondag tot
open poetry night tot
live jamsessies; in BAR

scan
& check
onze
kaart

BROEI is er altijd iets
te beleven.

OPENINGSTIJDEN
woensdag

14u - 23u

donderdag

14u - 23u

vrijdag		

14u - 01u

zaterdag

14u - 01u

zondag		

14u - 20u

Connect & blijf op de hoogte van
alle events van BAR BROEI!
facebook.com/broei.be
@bar_broei
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STEUN

BROEI

Dankzij financiële— en
materiele steun blijft
broei ontwikkelen en
groeien. We zijn steeds
op zoek naar extra

Mee je schouders onder

middelen om de broei-

broei zetten?

werking verder uit te

Via onze projectrekening

bouwen.

bij de Koning Boudewijn

Dat kan!

stichting kan je een
gift doen. Je schenkt
SCAN DE QR CODE

ons en onze (jongeren)

en doe een gift!

organisaties hiermee
duurzamegroeikansen.
De Koning Boudewijn
stichting verleent haar
medewerking aan het
project. Giften vanaf 40€
per jaar geven aanleiding
tot een
belastingvermindering
van 45% op het werkelijk
gestorte bedrag (art
145/33 WIB)
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HUUR
BROEI
EEN
RUIMTE
TEAM

Broei biedt ruimtes
voor allerlei
activiteiten. Een
workshop, training,
optreden of expo?

De organisaties,
Wist
je dat je de

HEB het
Via
JE EEN
online
VRAAG?
formu-

Samen vinden we

particulieren ruimtes
verschillende
en

lier kan je ook meteen

de perfecte ruimte

collectieven
van
Broei kandie
huren
BROEI

Stuur
je
aanvraag
gerustverzenden.
een

voor jouw event!

bezetten
voor
je evenement
vormen het
of

mailtje naar één van

kloppend hart
activiteit?
Ook
van
deonze

onze alle
Voor
teamleden
vragen
enen

tijdelijke werking.
middeleeuwse
crypte!

we helpen
meer
info kan
je graag
je

RUIMTES:

Achter de schermen

verder. bij
terecht

waterhal (crypte)

ondersteunt
Neem
een kijkje
het op

tijn@broei.be

podium

vaste BROEI team de
www.broei.be/verhuur

exporuimte

bewoners
voor
info,
met
capaciteit
de nodige

workshop I / keuken

informatie
en
prijzen*,
enen
advies.
check

stille studio

Ze bieden
meteen
of de
technische
ruimte

workshop II /

en logistieke
beschikbaar
is.
support

atelier

en fasciliteren

bar

op die manier het

broei.lab cube

creatieproces van de

broei.lab studio

BROEI organisaties.
Zo kunnen de bewoners
zich focussen op hun
projecten.

*We hanteren een
reductietarief
voor jongeren en
starters!

IN
HET
DUIVELSTEEN
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BROEI

TEAM

CONTACT /
VRAGEN

De organisaties,

HEB JE EEN VRAAG?

→ MARIE

→ BAR
SUZAN
BROEI

particulieren en

Stuur gerust een

collectieven die BROEI

mailtje naar één van

Coördinatie
marie@broei.be

Drinks
& vibes/ financiën
Administratie
bar@broei.be
suzan@broei.be

bezetten vormen het

onze teamleden en

kloppend hart van onze

we helpen je graag

→ FABIAN

→
BROEI.LAB
→ WINNIE

tijdelijke werking.

verder.

Community
fabian@broei.be

Achter de schermen
ondersteunt het

Heb je een vraag?

vaste BROEI team de
bewoners met de nodige

Stuur gerust een

informatie en advies.

mailtje naar één

Ze bieden technische

van onze teamleden

en logistieke support

en we helpen je

en fasciliteren
op die manier het
creatieproces van de
BROEI organisaties.
Zo kunnen de bewoners
zich focussen op hun
projecten.

graag verder.
WWW.BROEI.BE

→ TIJN
Productie / verhuur
tijn@broei.be

→ BAUKE
Communicatie / content
bauke@broei.be

→ NINA
Design / communicatie
nina@broei.be

doka
/ fotostudio / redactie
The Future
toon@broei.be
winnie@broei.be

→
→ BERT,
Toon LUCAS & EMMA
Architectuur
Bar Broei
duivelsteen@constructlab.net
bar@broei.be

→ WANNA
BERT, JOIN
LUCASBROEI?
& EMMA
→

Architectuur
duivelsteen@constructlab.net
Bezig met foto/film en op zoek naar ervaring? Broei is the place! Broei is steeds op
zoek naar beeldenmakers die het redactieteam willen versterken. Iets voor jou?
Stuur een mailtje naar bauke@broei.be

→ SUZAN
Administratie / financiën
suzan@broei.be

Algemene vragen:
info@broei.be
WWW.BROEI.BE
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SEE

YOU
SOON

THANK

YOU

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 vind je aan
de Limburgstraat, rechts van de
tramhalte.

Vormgeving → Nina Swaans

insta →
fb →
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V.U. → Broei vzw
Geraard de Duivelstraat 1
9000 GENT - België
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