Brussel
Art
PROJECT

cultuur op maat
van groepen
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Met het project BrusselArt wil Lasso
de cultuurparticipatie van volwassenen in groepsverband stimuleren
via overleg en samenwerking tussen
organisaties uit diverse sectoren.
dacht voor organisaties die werken
met kwetsbare volwassenen. Daar
waar de VGC Paspartoe vooral inzet op financiële drempelverlaging,
willen we via dit project sociale,
inhoudelijke en informatieve drempels wegnemen. Dit alles met als doel
om meer Brusselaars al dan niet met
een kwetsbare achtergrond op basis
van hun eigen interesses te laten
participeren aan het brede culturele
aanbod in Brussel.
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NETWERKING

Via persoonlijke gesprekken en diverse activiteiten
creëert Lasso een breed en duurzaam netwerk van professionals uit het volwassenenonderwijs, socio-culturele
verenigingen, welzijnsorganisaties en de culturele sector.
Lasso ondersteunt daarnaast specifiek Brusselse praktijkwerkers via vorming en expertise-uitwisseling om
cultuurparticipatie, toegankelijkheid en diversiteit een prominente plaats te geven in hun werking.
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Daarbij hebben we specifiek aan-

INFORMEREN EN
ADVISEREN

Zoek je regelmatig culturele activiteiten voor je groep of wil
je binnen je werking meer inzetten op kunst en cultuur;
dan komt Lasso graag langs bij jou en je collega’s. We
maken je wegwijs in de diverse culturele sector en het rijke culturele aanbod in Brussel.
Wil je als cultuurwerker meer aandacht voor (kwetsbare)
volwassenen binnen je organisatie, dan adviseren we je
graag over interessante prakijken, methodieken, de algemene werking van volwassenenonderwijs, de socio-culturele- en de welzijnssector. Of we nemen de tijd om samen
na te denken over een concrete samenwerking met andere
organisaties of verwijzen je door naar bestaande projecten.
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BEMIDDELING EN
COACHING

Organisaties die een concrete samenwerking willen opzetten
rond kunst- en cultuurparticipatie van (kwetsbare) volwassenen of die denken aan een project rond co-creatie of een
participatief artistiek traject, kunnen rekenen op de
coaching van Lasso.
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DOCUMENTATIE

Lasso documenteert praktijkverhalen waarbij samenwerking
tussen welzijnsorganisaties, socio-culturele verenigingen of
instellingen uit het volwassenenonderwijs en culturele huizen of kunstenaars centraal staan. Daarnaast is er ook aandacht voor organisaties die een uitgesproken visie ontwikkeld
hebben rond cultuurparticipatie van maatschappelijk kwetsbare personen. Deze praktijkverhalen vind je
op www.lasso.be/nl/inspiratie-en-documentatie.
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CONTACT INFO

Marijke Van Hassel
T. 02 513 15 90
marijke.vanhassel@lasso.be

VOOR WELKE ONDERSTEUNING KAN JE BIJ
LASSO TERECHT?
•

 en persoonlijk adviesgesprek over
E
cultuurparticipatie en (maatschappelijk
kwetsbare) groepen volwassenen.

•

Infosessie ‘Wegwijs door cultureel
Brussel’ op maat van jouw organisatie
of team.

•

 lles wat je moet weten om met een
A
groep op culturele uitstap te gaan in
Brussel vind je op www.brusselart.
be. Hiertoe ontwikkelden we ook een
nauwe samenwerking met Citizenne,
die groepen mee begeleiden binnen
hun project ‘Op zwier door
cultureel Brussel’.



•

Netwerkmomenten ‘BrusselArt
Toernée’ waar groepsbegeleiders,
docenten en cultuurwerkers met elkaar
in dialoog kunnen gaan over het culturele aanbod op maat van groepen.

•

Coaching en begeleiding van samenwerkingsverbanden.

•

Expertise-uitwisseling en vorming voor
Brusselse praktijkwerkers.

•

Praktijkverhalen op de documentatiedatabank.

•

Voor agenda & documentatie zie
www.lasso.be.

PUBLICATIES
BRUSSELART – CULTUUR OP MAAT
VAN GROEPEN
OP VRAAG VAN VORMINGSWERKERS UIT DE SOCIOCULTURELE SECTOR, WELZIJNSWERKERS EN LEERKRACHTEN
UIT HET VOLWASSENENONDERWIJS HEEFT LASSO HET
BRUSSELSE CULTUURAANBOD OP MAAT VAN GROEPEN
(KWETSBARE) VOLWASSENEN VERZAMELD.
PRIJS EN BESTELLEN VIA WWW.LASSO.BE/BESTELLEN.

