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VOORWOORD

DE 
STRUCTUUR

In deze moeilijke tijden voor de zogenaamde ‘niet-es-
sentiële’ beroepen, waarin artiesten/kunstenaars zich 
vandaag bevinden, zonder eigen werkplaats,  zonder 
toekomstperspectief, zonder hoop, zonder inkomen en/
of enige hulp, is dit project een unieke kans om het werk 
van 7 artiesten in de schijnwerper te plaatsen. Het is 
tevens de gelegenheid om de buurt te doen heropleven 
en de gemeente Jette op de voorgrond te plaatsen in het 
cultureel aanbod van de Brussels regio.

Firm is een gemeentelijke vzw opgericht op initiatief van 
de schepenen van Cultuur van de gemeente Jette. 

De vzw heeft als taak het ter beschikking stellen van de 
nodige infrastructuur en de logistieke middelen, een per-
soonlijke begeleiding voor kunstenaars en/of culturele 
projecten evenals de promotie en de organisatie van eve-
nementen (concerten, vernissages, tentoonstellingen, 
uitvoeringen, enz.) in het kader van dit project en dit bin-
nen de gemeente Jette. 

Dit project heeft ook een belangrijk sociale luik. Met dit 
project wensen we samen te werken met de verschillende 
buurtcomités, de bewoners van de wijk, verenigingen,…. 
Firm wenst een betere sociale cohesie te creëren, de toe-
gang tot kunst en haar ambachten toegankelijker te ma-
ken en een interculturele en intergenerationele uitwisse-
ling op te zetten.



HET
PROJECT

HET TEAM

Voor dit eerste project kreeg de vzw Firm, met de hulp 
van een privé-eigenaar, de mogelijkheid om tijdelijk (8 
maanden, van januari tot augustus 2021) een industrieel 
gebouw te betrekken bestaande uit 3 verdiepingen met 
een totale oppervlakte van meer dan 3.000 m2 daterend 
uit het begin van de 20ste eeuw, gelegen in de Firmin Le-
charlierlaan 143-147 (foto’s in bijlage).

Zodra het gebouw weer operationeel en veilig is, zal het 
gebouw voorzien worden van : 

• een modulaire polyvalente ruimte voorzien van een po-
dium, een geluids- en lichtinstallatie 

• een danszaal 
• diverse kantoorruimtes
•  vergaderzalen
•  bars
•  een loungehoek
•  tentoonstellingsruimtes
•  een binnenplaats
•  opslagruimtes
•  een seminariezaal,…

Directeur / programmatie podium- en straatkunsten: 

Christophe Carpentier

Productieverantwoordelijke / project management:

Géraldine de Nyn

Communicatieverantwoordelijke / programmatie muziek en beeldende kunst: 

 Benjamin Quackels

Regiseur / programmatie muziek / geluidsingenieur: 

Gaethan Dehoux



ONS 
AANBOD 

UW 
BIJDRAGE 

Uw project moet zich kunnen integreren in het gebouw 
met als einddoel het publiekelijk voor te stellen (onder 
voorbehoud van de geldende gezondheidsmaatregelen).  

We vragen u om samen te werken met de 6 andere ar-
tiesten/kunstenaars alsook met de bewoners en buurt-
comités, verenigingen (participatieve workshops, etc.).

We vragen u een symbolische bijdrage te leveren van 75 
euro/per maand dit voor de nodige onkosten zoals elek-
triciteit, wifi, onderhoud gebouw, water, verzekering, 
enz... 

We vragen u een overeenkomst met de vzw te onderte-
kenen evenals het huisreglement. Deze projectoproep is 
toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.

We bieden multitaskende, artistieke begeleiding/onder-
steuning aan de 7 kunstenaars, artiesten en/of Brussel-
se collectieven die geselecteerd werden door onze jury. 
We stellen hen een werkplaats ter beschikking, een open 
kantoorruimte, een artistieke residentie, geluids- en 
lichtapparatuur, gepersonaliseerde en professionele op-
volging, communicatie via verschillende kanalen, finan-
ciële bijstand voor de aankoop van materiaal en andere 
benodigdheden voor hun project (budget: 2.500 euro/
kunstenaar) en dit alles op maat naar ieders individuele 
behoefte.

Toegelaten artistieke disciplines: podiumkunsten, straat-
kunsten, circus, muziek, theater, dans, beeldende kunst, 
street art, fotografie, performance, film,… (als het project 
niet in één van deze categorieën valt, zal onze jury uw 
project bestuderen om te bepalen of het in aanmerking 
komt).



INTERESSE IN 
DIT
PROJECT? 
 

Uw kandidatuur moet uiterlijk op 15 januari 2021 om mid-
dernacht worden ingezonden en moet de volgende docu-
menten bevatten:

• Een voorstelling van de kunstenaar, artiest en/of het 
collectief (voorbije producties/realisaties, tentoonstel-
lingen, video’s, muzikale fragmenten, afgelegd par-
cours,…)

• Uw volledige contactgegevens*

• Een beschrijving van het project. De mogelijke inte-
gratie/realisatie van het project in het gebouw en in de 
buurt

• Uw behoeften: personeel, ruimtes, materiaal, enz… 

• De nodige oppervlakte voor uw project

De lijst met de artistieke disciplines, bij voorkeur**:

• podiumkunsten
• straatkunsten
• circus
• muziek
• theater
• moderne dans
• beeldende kunst (schilderkunst, beeldhouwen,…) 
• street art
• fotografie
• performance / installatie 
• film ... 

* de kunstenaar, artiest, het collectief moet zijn woonplaats of zijn maatschap-
pelijke zetel op het grondgebied van één van de 19 gemeenten van het Brussels 
Gewest hebben.

** als je project niet in één van deze categorieën valt, zal onze jury uw project 
bestuderen om te bepalen of deze in aanmerking komt.

UW 
KANDIDATUUR 
EN/OF VRAGEN Per e-mail naar project@firm.brussels

Wanneer u kandidaat bent, bent u verplicht een bezoek te brengen aan het ge-
bouw. Gelieve hiervoor met ons een afspraak te maken (onder voorbehoud van 
de geldende sanitaire maatregelen)




