Beste

jeugdwerker

groepsbegeleider

leerkracht

Bij deze brief vind je een
poster met culturele festivals
en evenementen in het Brusselse.
Het gaat telkens om events die
een aanbod hebben voor of door
jongeren.
Deze poster werd ontwikkeld in
het kader van Move It Kanal,
een tweetalig stadsproject dat
focust op de cultuurparticipatie
van jongeren (12-18 jaar) uit de
Brusselse Kanaalzone.
Met dit project willen we vanuit
Lasso de cultuurparticipatie van
deze jongeren stimuleren door meer
samenwerking tussen organisaties
uit diverse sectoren (de culturele
sector, het jeugdwerk en het
onderwijs) en gemeenschappen aan te
moedigen.
Tijdens gesprekken met cultuurwerkers, jeugdwerkers en andere
partners kregen we vaak te horen
dat er niet genoeg culturele
festivals voor of door jongeren
bestaan. We gingen met die nood
aan de slag, en kwamen na een
onderzoek naar bestaande festivals
tot deze momentopname.

Wat kan je met deze poster doen? Hoe kan je
hem gebruiken in je jeugdhuis of bij jou op
school?

.
.
.

Hang hem ergens op een zichtbare
plaats aan de muur en laat je
inspireren door het rijke aanbod
aan jongerenfestivals in Brussel!
Praat erover met je jongeren,
zoek samen met hen meer info op
over hoe jullie (individueel of
samen) kunnen deelnemen, en ga op
ontdekking in de stad!
Ga samen met je jongeren op zoek
naar een festival/evenement dat
er nog niet op staat, schrijf het
in de ruimte onderaan en bezorg
ons de info via onze Move It Kanal
Instagram: @moveitkanal

.

Gebruik het als inspiratiebron om
een eigen festival te creëren in je
jeugdhuis, school of buurt. Lasso
kan je hierin begeleiden met de
speelse gespreksmethode BabbelArt
Meer info: www.babbelart.be
Deze poster is geen overzicht van
álle evenementen in het Brusselse.
Er bestaan zeker nog festivals
waar we het bestaan (nog) niet van
af weten. Hopelijk is deze poster
wel een eerste stap om de jongeren
van jouw organisatie, school of
buurt te inspireren, samen met
hen op zoek te gaan naar plekken
waar ze hun talenten kunnen tonen,
en hen op het spoor te zetten om
een event, kunstvorm of een stukje
Brussel te ontdekken dat ze (nog)
niet kennen…
Goesting om nog posters op te
hangen? Dat kan! Bestel je gratis
exemplaren via info@lasso.be.

Laat ons zeker weten hoe jullie ermee aan
de slag gaan, en welke ideeën en acties
eruit voortvloeien! Feedback is welkom via
info@lasso.be.
Lasso / Move It Kanal
www.move-it-kanal.be
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