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1. Goedkeuring vorig verslag + volgende ideeën/tips uit de vorige vergadering werden meegenomen:
 Aanwerving stagiaire. Er is ondertussen een stagiaire communicatie aan de slag, Evelien
de Graauw (van 15/2 tot juni, 2 dagen/week + volgend schooljaar opnieuw)
 Publieksonderzoek naar de participatiegraad van de Bilzenaar aan het cultuuraanbod zou
een meerwaarde zijn (wie bereiken we nu? Wie niet? Wie willen we nog bereiken?)
Ondertussen hebben we ingeschreven op het Publieksonderzoek cultuur 21
(https://www.cultuur21.be/). Deel 1 in maart 2021 (impact Corona), deel 2 najaar 2021
(algemeen onderzoek)
 Programmeren op locatie: zie programma zomer 2021
 Aandacht voor doelgroepen: ‘theater op de fiets’ dit jaar ook editie volwassenen
 Streetart: nieuwe projecten op stapel, mix professioneel en lokaal talent
 Jong talent:
o Project met lokale economie in mei (‘kunst etalages’)
o Kerkhof Bilzen-centrum
2. Sara Nysten heeft ontslag genomen uit de adviesgroep wegens minder tijd dan vroeger.
Ze liet dit weten via een mailtje aan de cultuurdienst op 31 januari 2021. Opvolging? Hoe we dit gaan
aanpakken moeten we bespreken in de afsprakennota en concreet opnemen op volgende
vergadering.
3. Voorstel afsprakennota adviesgroep cultuur (in bijlage)
Nota werd op voorhand door iedereen doorgenomen. Opmerkingen worden overlopen en aangepast.
Aangepaste nota werd goedgekeurd (zie bijlage)
Bijkomende opmerkingen:
-

Advies van de groep: als er 3 keer geen aanwezigheid is geweest neemt dienst contact op
met lid om engagement te polsen en dat nemen we dan mee naar volgende vergadering.
Bij specifieke opdrachten kunnen werkgroepen samengesteld worden, tijdens de
vergadering wordt de werking van die werkgroep besproken.
Voorzitter volgende vergadering kiezen. Kandidaten mogen zich per mail melden bij de
dienst cultuur. (deadline week voor volgende vergadering)

-

Tool nodig voor geheime stemming. Bijkomende info/tips doorgestuurd door Sarah-Joy:
App: https://voteme.app/
Online: https://anonyvoter.com/Default.aspx
Online: https://www.polltab.com/
Online: https://xoyondo.com/create-anonymous-poll

4. Voorstel reglement erkenning socio-culturele vereniging (in bijlage)
Socio-culturele verenigingen werden vroeger door de cultuurraad erkend, dit zou door het
schepencollege moeten gebeuren (na advies adviesgroep cultuur). Daarnaast zijn er doorheen de
jaren een aantal verenigingen erkend die er eigenlijk niet thuishoren (bv commerciële initiatieven (bv
yoga geven op zelfstandige basis) of popbands)
Erkende socio-culturele verenigingen kunnen lokalen huren tegen aangepast tarief en kunnen
werkingssubsidies aanvragen.
Reglement werd op voorhand door iedereen doorgenomen. Opmerkingen worden overlopen en
aangepast. Aangepast reglement krijgt positief advies (zie bijlage) en wordt nu voorgelegd ter
goedkeuring aan de gemeenteraad.
5. Toelichting Theater op de fiets (door Hilde Coenegrachts, programmator cc de kimpel)
Net zoals vorig jaar organiseren we in juli/augustus een theaterfietstocht, waarbij het publiek tijdens
de tocht een 4-tal theateracts zal zien. Dit jaar 2 edities (familie- + ‘grote-mensen-editie’). De tocht zelf
willen we ook mooi inkleden (wegwijzers, ‘beelden’ onderweg, …).
Suggesties uit de groep voor een kunstige vormgever en mogelijkheden om verbinding te maken
tussen de acts, onderweg:
-

Jongeren samenbrengen om een stuk van de route in te kleden, traject met
jeugdwelzijnswerkers
Bedoeling is echt de inkleding onderweg, visueel
Georges Comhair, project met eenwielers/vuurspuwers, onderweg te entertainen
Jonge talenten Kunstkoepel
Kobe Vangronsveld (Ritz) audio-visueel traject/route

6. Stavaza lopende projecten cultuur (door schepen Griet Mebis)
a. Warme Lijn: gestart contact met oudere mensen, naar boodschappenlijn, heeft geleid tot
1000-tal oproepen, ook inzet collega’s cultuur. Daarnaast ook inzet collega’s cultuur in
vaccinatiecentrum.
b. Dorp op Stap (Merem, Schoonbeek, Martenslinde, Sint-Jozef) zomer 2021
Participatie traject: wandeling uitstippelen in het dorp, 1 weekend in het dorp, 4 culturele
acts, dorpen met harmonie spelen, afhankelijk van wat mag een ‘dorpsfeest’, 1 act in
thema van het dorp
Professionele acts die weinig nodig hebben! <> dorp op de planken, bewuste keuze
c. Kunstwerk op het kerkhof in Bilzen-centrum
Samenwerking collectief jonge kunstenaars (Jesse Biesmans, Kevin Oyen en Marne Peters,
begeleiding door Petrus Vanlessen)

d. Streetart
 Fietsenstalling Jazz Bilzen plein, streetart op wand
 Hilde Vanhees: mural for change (11 11 11, streetart project, Mobile School pssb)
 Lindert Steegen: aanpassing en uitbreiding mural station
 Muur Passage: ideeën uit de groep?
o is streetart hier wel geschikt?
o Projectie, foto’s van verenigingen
o Spreuken in mos
o Spreuken in neon
o Lichtspel, patroon met ledverlichting
o Animatie: effecten op oude foto’s toepassen, foto uit jaren 40 Bilzen alsof
de voorste delen bewegen, van Bilzen centrum, deelgemeenten,
…aanpasbaar naar seizoen
o Abstracte vormen, heldere kleuren, Lindert, doortrekken in paraplu’s die
in de passage
o Bijkomende info/tips doorgestuurd per mail door Sarah-Joy:
Inspiratiebeelden voor de donkere gang van de Passage: Sea of light New
York (kunstobjecten van licht op de grond)/Lichtfestival Sydney (projectie
op muur en plafond)/Kerk in York (patroon van licht)/Amsterdam Light
Festival (vormen in licht op de wand)
o Bijkomende info/tips doorgestuurd per mail door Koen: foto’s
paraplustraatje + idee spreuken dialect (ism Bilisium)
e. Kunst in etalages
‘Atelier in beeld’, eerste weekend mei, middenstanders werken samen met kunstkoepel of
kunstenaar om een werk te maken voor de etalage. ideeën uit de groep?
o De kotroute (routes met jonge kunstenaars, huiskamerconcertjes, poëzie,
https://www.kotroute.be/ georganiseerd
door https://www.amuseevous.be/ )
o Kunstrondje (Dordrecht, tentoongesteld in de winkels, verbinding met
plaatsen in de stad waar geschiedenis achter zit)
f.

Ontmoetingscentrum Waltwilder
Pastorij is gerenoveerd, ernaast nieuwe zaal bouwen, definitieve beslissing moet nog
genomen worden

g. Musical ‘De Sage van de Biesenburcht’
Project voor en met jonge muzikanten
Wordt momenteel achter de schermen voorbereid. Schrijven tekst en muziek.
Volgende fase: overleg over mogelijke samenwerking met muziekmaatschappijen
Timing: 2023
h. Bedankje vrijwilligers verenigingen
Blikje pralines als dank voor vrijwilligers/bestuursleden culturele verenigingen. (maart)

7. Programmatie Kimpel (Hilde)
We stellen onze programmatie voor en vragen advies voor leuke plekken om onze voorstellingen te
programmeren.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zomerprogramma van juni t.e.m. september
cultuur moet kunnen doorgaan, ondanks vaccinatiecentrum
vooral op weekdagen (jeugd/JC BIlding kan dan in weekend organiseren)
Voorstellingen buiten, op locatie en in de Kimpel (met toegang tot cc via bib/kleine
zaal schuifraam om vacciantiecentrum te vermijden)
Niet meer dan 80 personen
Kleinschalig programmeren (2 tot 3 personen op podium)
Ook buiten programmeren bv vooraan Kimpel
We zorgen voor slechtweer garantie
Oa: Jan Leyers, Simone, Tine.. navragen bij Hilde
Ook elke week openluchtcinema
Tureluurs eerst week augustus ism cultuurcentrum (waarschijnlijk park Petry)
Ongedwongen, zomerse sfeer
Nieuw evenement Hemelvaart ‘Hoogtepunt’ kan nog niet doorgaan in 2021. Daarom
werkt dienst evenementen aan ander evenement (kleine concerten in kerken, lichtere
genre)

