








 Negen culturele partners: de stadsgezelschappen Nieuwstedelijk en

fABULEUS; de kunsteducatieve organisaties Artforum, Mooss en WiSPER; de

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst (Luca drama), 30CC (sociaal-artistiek

project De FactorY), Urban Woorden.

 Vijf betrokken sectoren: landelijk jeugdwerk/kunsteducatie (Artforum en

Mooss), onderwijs (Luca Drama), kunsten (Nieuwstedelijk en fABULEUS),

sociaal-cultureel volwassenenwerk/kunsteducatie (WiSPER), sociaal-artistieke

werkingen (De FactorY).

 Activiteiten: kunstjeugdbeweging; workshops, cursussen en allerlei artistieke

projecten met kinderen, jongeren en volwassenen; voorstellingen (theater, dans,

muziektheater); tentoonstellingen; concerten; festivals.



 Disciplines: theater, muziektheater, dans, literatuur, beeldende kunst,

audiovisuele kunsten, muziek, …

 Plek: een nieuwe woon- en werkbuurt in volle ontwikkeling; een

monumentaal pand (5000 m²) uit de jaren ’50 van architect Victor Broos,

beschermd als Monument (onroerend erfgoed) en omgevormd van

opslagplaats tot hybride cultuurhuis door de kernpartners in supersnel

tempo (1jaar) met de gewaardeerde mankracht van alle medewerkers.

 €: Renteloze lening bij de Stad (1,2M borgstelling van 660K door

bestuurders van alle organisaties) + Lening bij Bank 100K + private

investering door Tpakt.

 Eigendom: Eerste contract van 6j. Na werken: burgemeester ‘we

krijgen jullie hier nooit meer uit’ -> erfpacht van 36jr.

 Divers en ruim doelpubliek: kinderen, jongeren en volwassenen;

professionals, studenten en (jonge) amateurs; actief (als deelnemer) en

receptief (als toeschouwer, bezoeker). Samen zijn deze organisaties

goed voor een publieksbereik (deelnemers + toeschouwers) in

Vlaanderen van meer dan 300.000 mensen en ongeveer 70.000 in

Vlaams-Brabant.



Bazart / de FactorY / Tartaren / Leren ondernemen / Voedselteam / Trash
Deluxe / Kooruwel / café entrepot / voorstellingen HNS + fab / Workshops 
Artforum + Wisper + Mooss / Studio Cactus / OPEK Ontploft / OPEK Loopt / …





DE BUURT / DE OMGEVING / DE KAPERS / IEDEREEN / ….

- Vergaderingen buurtorganisaties
- 7/7 café entrepot
- Jeugdlokaal
- Koor
- Opek Loopt
- Sponsoring van bedrijven in de buurt
- Een kunstjeugdbeweging
- Meetingplace voor creatievelingen
- Samenwerking met andere vzw in de buurt

- Actief lid van buurtoverleg
- Werken mee aan diverse stadsactiviteiten



Stefaan Vandelacluze

stefaan@mooss.org

info@opek.be

Stijn Devillé

Stijn.deville@nieuwstedelijk.be

info@opek.be

En natuurlijk: twitter, facebook, instragram, linkedin, ….       JOIN US!
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