KUNSTATELIERS
VOOR JONGEREN

Iedere jongere heeft recht op cultuur. Actieve
cultuurparticipatie is nog steeds niet vanzelfsprekend voor veel jongeren. De drempel om
zelf een museum binnen te stappen, een creatieve opleiding te volgen of te experimenteren
met artistieke media blijft hoog.

Om zoveel mogelijk jongeren te kunnen bereiken, brengen we onze ateliers letterlijk naar de
jongeren. Met een gigantisch uitgebreid magazijn op wielen doorkruisen we Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan boord vind
je camera’s, computers, gereedschap, mengtafels, beamers... Alles van audio-interfaces tot
zwarte Gaffa-tape. Overal waar je jongeren kunt
vinden, stellen we ons kunstlaboratorium op: in
scholen en jeugdhuizen, bij organisaties, in mediatheken...

Al doende ontdekken ze hoe ze moderne media
kunnen inzetten voor creatieve expressie, zonder vereiste voorkennis, zonder prestatiedruk.
Bovendien krijgen jongeren tips mee hoe ze de
aangeleerde technieken ook na de werking zelfstandig kunnen verderzetten. Zo verlaagt Piazza
de drempel naar actieve cultuurparticipatie.
Sinds haar oprichting in 1999 heeft Piazza dell’
Arte al > 58 000 jongeren weten te bereiken en
inspireren voor het leven.

PIAZZA DELL’ARTE VZW

Piazza dell’Arte wil deze drempel verlagen en
jongeren aanmoedigen hun eigen stem te laten horen. Daarom organiseert Piazza dell’Arte kunstateliers voor jongeren. In onze ateliers
wordt niemand uitgesloten, iedereen doet mee.
Via sponsoring zoeken we de middelen om dit
te kunnen realiseren.

In deze ateliers maken professionele kunstenaarbegeleiders jongeren wegwijs in een bepaalde
kunstvorm. Door te werken met positieve bekrachtiging en trial and error moedigen we jongeren aan te experimenteren, zonder een op
voorhand vastgelegd resultaat te moeten behalen.

KUNSTATELIERS

Piazza dell’Arte geeft geen workshops maar
kunstateliers. Het verschil schuilt in de werkwijze.
In een workshop legt een leerkracht stap voor
stap uit hoe je van A tot B komt. Alle deelnemers
volgen een identiek stappenplan om een op
voorhand vastgelegde doelstelling te behalen.
Piazza dell’Arte werkt daarentegen met een
unieke methodiek, waarin de deelnemers tijdens
het atelier zelf bepalen wat het eindresultaat zal
zijn, en hoe dit tot stand zal komen. De jongeren
vormen het beginpunt. Wat zijn hun interesses?
Welk idee willen zij tot uiting brengen? Welke
talenten zijn al in de groep aanwezig en hoe
kunnen we die gebruiken?

bepaalde artistieke richting stuurt. Dit betekent
dat de deelnemers inspraak hebben in het hele
proces, en continu van idee wisselen met elkaar.
Ze leren samenwerken, verantwoordelijkheid
opnemen, kritiek geven én aanvaarden.
Jongeren kunnen op die manier kennis maken
met 12 verschillende kunstdisciplines:
BEELD:
animatievideo
digital stories
experimentele video
fotografie
grafische vormgeving
mixed media

Binnen elk project focussen we op positieve bekrachtiging, samenwerking, dialoog, wederzijds
respect en experiment. Competenties die de
jongeren helpen bij uitdagingen in hun dagelijkse leven.

PODIUM:
dans & beweging
performance
soundlab
woord & drama

De begeleidende kunstenaar is in de eerste
plaats een begeleider die tips en technische
uitleg geeft, maar de jongeren nooit in een

3D:
monumentale kunst
theatrale sculpturen

Piazza dell’Arte wil zoveel mogelijk jongeren
de kans geven kunst en cultuur te ontdekken.
Daarom werkt Piazza dell’Arte graag samen met
scholen.

Deze kunstateliers zijn echter geen individuele
eilandjes: vaak werken ze samen aan een
medium-overschrijdend eindresultaat. Denk aan
grafische projecties op 3D-installaties, dans op
zelfgemaakte soundscapes of performance art
binnen een eigen decor met eigen kostuums.
Samen met een team van professionele
kunstenaars werken de leerlingen een week lang
naar een gezamenlijk toonmoment.
Tijdens een Piazza-projectweek staat vrijheid
voorop: vrijheid van meningsuiting, van
handelen, van initiatief en van beweging.

Daarna leren ze het materiaal kennen aan
de hand van korte groepsopdrachten. De
kunstenaar-begeleider toont shortcuts en
andere slimmigheidjes en moedigt aan met
opbouwende kritiek.
Zodra alle jongeren zich het medium wat eigen
hebben gemaakt, werken ze hun eindresultaat
concreet uit. Ze onderzoeken samenwerkingen
met andere ateliers. Het eindresultaat krijgt
stilaan vorm.
Op het einde van de week komt alles samen
in een groots openbaar toonmoment waar de
creaties en hun scheppers kunnen schitteren
voor een publiek van medeleerlingen, ouders,
vrienden, leerkrachten, buurtbewoners,... De
wisselwerking tussen verschillende ateliers,
tussen goede ideeën en gemotiveerde jongeren
leidt telkens tot verbluffende resultaten.

SCHOOLPROJECTEN

Acht keer per jaar strijkt ons cultureel
laboratorium een week lang neer in een school
(ASO, TSO, BSO, KSO, BuSO) en pakken we met
gemiddeld 120 scholieren een vooraf bepaald
thema aan. De leerlingen worden verdeeld over
12 verschillende kunstateliers. Hierbij wordt
rekening gehouden met hun eigen voorkeur.

De eerste dag leren de leerlingen brainstormen
en out-of-the-box denken. Wat willen we maken?
Hoe maken we dat? Hoe vertalen we een idee
naar een artistiek boeiend eindproduct? Hoe
zotter, hoe liever.

VRIJETIJDSPROJECTEN

Net als leren, stopt creatief zijn niet aan de
schoolpoort. Ook in hun vrije tijd kunnen jongeren
terecht bij Piazza dell’Arte. We organiseren
vrijetijdsprojecten over heel Vlaanderen waar
elke jongere aan kan deelnemen. Tijdens een
vrijetijdsproject werken we met een crossover van een of meerdere kunstdisciplines:
experimenteren met elektronische muziek,
een film maken, grafische vormgeving, digital
storytelling, monumentale kunst,… We gaan
hiervoor vaak cross-sectorale partnerschappen
aan met (jeugd-)organisaties, maar organiseren
ook projecten in eigen beheer.
Hierbij houden we rekening met de verschillende
stadia van talentontwikkeling: ontdekking,
verdieping en autonoom meesterschap. Elk
stadium vraagt om een andere aanpak: waar bij
talentontdekking vooral het experiment en de
artistieke ondersteuning van een kunstenaarbegeleider belangrijk zijn, ligt bij autonoom
meesterschap de focus meer op zelfstandigheid
en het artistieke niveau van het eindresultaat.
De meeste vrijetijdsprojecten focussen op
ontdekking en verdieping: er is geen ervaring/

voorkennis nodig. Piazza dell’Arte zorgt voor
het materiaal en werkt samen met echte
kunstenaars die jongeren gedurende het hele
project begeleiden.
Jongeren met uitgesproken kunstzinnige
ambities kunnen instappen in het Radar-project.
Radar focust op autonoom meesterschap. Het
is een kunsttraject waarin jongeren naar hun
eerste publieke tentoonstelling toe werken.
Alle facetten van concept tot expositie komen
aan bod: brainstormen over het thema, de
keuze voor een bepaalde kunstvorm, maar
ook hoe ze het werk presenteren aan het
publiek. Aan het eind van het traject volgt een
tentoonstelling van alle werken die door de
jongeren gemaakt werden. Deze tentoonstelling
vormt de apotheose van hun afgelegde traject
en misschien wel het begin van een boeiende
artistieke carrière.
En jongeren die hun ambities nog verder willen
doorvoeren en zich voor een langere periode
voor Piazza dell’Arte willen engageren, kunnen
instappen in de jongerenkerngroep Zwermkat
(zie verder).

ten om andere jongeren te bereiken en nemen
zelf het initiatief bij de uitwerking. Zo zetten ze
hun eerste stappen in het ondernemerschap en
leren ze zich te engageren.
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Binnen Zwermkat heeft iedere jongere een specifieke rol en verantwoordelijkheden gebaseerd
op de individuele ambities en talenten. Van productie, communicatie, publiekswerking en al
hetgeen het ondernemerschap met zich meebrengt: elke Zwermkat krijgt de kans zijn/haar
talenten te ontwikkelen.
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in groep of alleen. Tijdens de uitvoering en
ontwikkeling ondersteunen we Zwermkat steeds
via coaching, procesbegeleiding en artistieke
feedback.
Daarnaast bouwt Zwermkat achter de schermen
mee aan Piazza dell’Arte: ze delen kennis en ervaring vanuit hun eigen interesses, ambities en
specialisaties, bedenken vernieuwende projec-
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Iedere maand komt Zwermkat samen om lopende projecten te bespreken, nieuwe ideeën aan
te dragen, afgesloten projecten te evalueren en
een kritische blik te werpen op onze organisatie
en aanbod. Ze denken mee over onze werkingen en testen nieuwe ideeën.

Zwermkat zorgt ervoor dat we weten wat er bij
de jongeren leeft.

www.facebook.com/zwermkat
www.instagram.com/zwermkat

VORMINGEN

Hoe kan je jongeren inspireren en hen speels,
creatief en bezield begeleiden om hun talenten
te ontdekken en te ontwikkelen?
Onder de noemer “Creatine” organiseert Piazza
dell’Arte vormingen waarin ze op een interactieve manier haar kennis en methodieken deelt aan
de hand van praktijkvoorbeelden, brainstormtechnieken en gerichte oefeningen.
Creatine is een verdiepende vorming voor professionals uit het jeugdwerk, onderwijs en welzijnswerk. In een Creatine-sessie leren ze hoe
ze via de kracht van creativiteit de talenten, een
positief zelfbeeld en eigenwaarde van jongeren
helpen ontginnen. Onze docenten weten vanuit
hun specifieke expertise het creatieve vuur aan
te wakkeren en houden voortdurend de vinger
aan de pols bij de leefwereld van jongeren.
Geen twee organisaties zijn hetzelfde. Piazza
dell’Arte werkt graag op maat en gaat actief in
dialoog met de partnerorganisatie om de sessie
optimaal af te stemmen op de verwachtingen,
concrete noden en vakgebieden van de deelnemers.

Creatine bestaat ook als sessie met specifieke
focus:
BEELDTAAL: Tips, tools en tonnen inspiratie om
beeldend aan de slag te gaan met jongeren.
EXPRESSIE: Expressieve vaardigheden versterken, originele ideeën genereren en creatief uitwerken.
MEDIAWIJSHEID: Wegwijs worden in de wereld
van nieuwe media en jongeren er kritisch én creatief mee leren omspringen.
DIGITAL STORYTELLING: Actief de eindeloze
mogelijkheden van nieuwe media verkennen om
je eigen digitaal verhaal neer te zetten.
CREATIEF PROCES: Leidraad om creatieve
denkprocessen te stimuleren, je probleemoplossend vermogen te ontwikkelen en beperkende
gedachtepatronen om te vormen naar nieuwe
mogelijkheden.
Met Creatine laat Piazza de positieve kracht van
creativiteit doorstromen naar alle jongeren.

Vlaamse steden evolueren steeds meer naar superdiverse majority-minority cities. Dit brengt
nieuwe uitdaging met zich mee. Door de toenemende verjonging binnen deze steden wordt
een steeds groter aantal jongeren geconfronteerd met maatschappelijke kwetsbaarheid,
onverdraagzaamheid, werkloosheid en weinig
eigen (experimenteer-)ruimte. Piazza dell’Arte
tracht hier vanuit sociaal oogpunt een antwoord
op te bieden.

Maatschappelijk engagement begint bij verbondenheid. In Project Hub laten we jongeren via

Ook het tekort aan eigen ruimte voor jongeren
laat zich horen in centrum- en grootsteden. Ze
hebben nood aan een plaats in de stad waar
ze als co-creator verantwoordelijkheid kunnen
opnemen en via artistieke expressie in dialoog
kunnen gaan met hun directe leefomgeving.
Daarom werken we aan een eigen huisvesting
in Antwerpen waar alle jongeren terecht kunnen voor artistiek experiment in een co-working
space setting.

STEDELIJKHEID

Piazza dell’Arte zet al jaren in op stedelijkheid en
jongeren. Onze mobiele werking maakt het mogelijk van elke ruimte een creatief laboratorium
te maken waar jongeren vrijuit met kunst kunnen
experimenteren. We realiseren deze projecten
steeds samen met organisaties uit de jeugd-,
welzijns-, (socio-)culturele en onderwijssector.
In deze projecten krijgen jongeren de kans zich
te ontwikkelen, te verbinden, te organiseren,
aansluiting en interactie te vinden bij verschillende leefwerelden, zonder daarbij hun specifieke
noden uit het oog te verliezen.

digital storytelling een artistieke voorstelling
maken van hun buurt, wijk of stad. Door hen zelf
op zoek te laten gaan naar verhalen, laten we ze
nadenken over hun rol in de samenleving. Wat
willen ze behouden? Wat willen ze anders zien?
Kunnen ze zelf verandering aanbrengen? Door
naar hen te luisteren, maken we hen bewust van
hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid.

DIVERSITEIT

Piazza dell’Arte wil talentontwikkeling en zelfontplooiing bevorderen bij álle jongeren, zonder onderscheid. Hierbij schenken we bijzondere aandacht aan jongeren in kwetsbare posities.

sluiten op hun leefwereld. Bovendien ontleent
Piazza dell’Arte haar kennis bij de vele samenwerkingen met gespecialiseerde partnerorganisaties.

Diversiteit reikt verder dan etnische achtergrond. Piazza dell’Arte staat open voor anderstalige nieuwkomers, jongeren van buitenlandse
herkomst, kansarme jongeren, jongeren met sociale problematiek of een fysieke en/of mentale
beperking.

Samen met jeugdopbouwwerk, socio-cultureel
werk, concentratiescholen, asielcentra, etc. organiseren we doelbewust op MKJ afgestemde
projecten. Samen laten we jongeren nadenken
over de rol die ze in de samenleving kunnen opnemen, we maken hen bewust van hun talenten
en tonen hoe ze die ook na de werking nog verder kunnen ontwikkelen.

Deze zogenoemde “Maatschappelijk Kwetsbare
Jongeren” (MKJ) vinden vaak moeilijker de weg
naar cultuurparticipatie. De grootste drempels
situeren zich op sociaal-economisch en sociaal-cultureel vlak.
Jongeren met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voelen zich minder aangesproken door
het culturele aanbod, dat soms niet goed beantwoordt aan hun eigen behoeften, gevoeligheden en interesses. Doordat we steeds vertrekken van de ideeën van de jongeren, slagen we
erin werkingen te ontwikkelen die dicht bij de
jongeren staan, voor hen herkenbaar zijn en aan-

Via deze doelgroepgerichte projecten verlaagt
Piazza dell’Arte voor MKJ de drempel om ook
deel te nemen aan inclusieve, niet-MKJ-gerichte
projecten. Projecten waar ze niet als MKJ, maar
als artistiek geëngageerd individu worden gezien, en samen kunnen werken met andere artistieke individuen, zonder onderscheid.
Zo bevorderen we via artistieke samenwerking
maatschappelijke participatie en sociale cohesie.

PIAZZA DELL’ARTE VZW
Kattendijkdok-Oostkaai 64
2000 Antwerpen
03 232 68 76
info@piazza.me
www.piazza.me
www.facebook.com/piazza.dellarte
www.instagram.com/team_piazza
www.youtube.com/piazzadellarte1
www.twitter.be/piazzadellarte
Voor een blik achter de schermen
en/of beelden in hoge resolutie,
contacteer pers@piazza.me

