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Gratis artistieke atelierweek tijdens de
paasvakantie.

Van dinsdag 10 tot en met zaterdag 14 april 2012 behoor jij tot
'stART die Bende'.

Ben jij een absolute cultuurliefhebber of rasechte kunstenaar in spe? Vind jij jezelf een

artistieke lefgozer die geboren is om in de spotlights te staan? Ben jij dat podiumbeest

barstensvol creatief talent dat altijd al voor een live publiek heeft willen optreden? Ben je

tussen 13 en 19 jaar? Wel dan, juicht en danst, vriend(in) van de kunsten, want Piazza

dell’Arte en Villanella zoeken jonge, enthousiaste creatievelingen voor ‘stART die Bende’,

een gratis artistieke atelierweek met live toonmoment voor en door jongeren tijdens de

Paasvakantie.

Do It Yourself (D.I.Y.)!

‘stART die Bende’ bevat 9 experimentele en uit-de-band-springende ateliers. Verleg de

grenzen van kunst en durf om het hoekje te kijken. Dompel jezelf vier dagen lang onder in

een artistieke discipline en ga aan de slag met professionele kunstenaars. Op het einde



van de rit toon je je eigen creaties aan het grote publiek tijdens een live toonmoment.

Kortom: we bieden je een week boordevol culturele activiteiten, een lading nieuwe

vrienden, gezellig samen overnachten en bovenal bijzondere artistieke inzichten. En dit

allemaal geheel en al gratis !

De ateliers:

Hieronder hebben we de beschikbare ateliers voor je opgesomd. Bij je inschrijving mag je

een top 3 van atelierkeuzes doorgeven. Wij houden uiteraard zoveel mogelijk rekening

met je voorkeur!

PUPPET MASTERS:

Maak een eigen poppenperformance ondersteund door de top in Vlaanderen op het

gebied van poppentheater.

MONUMENTAAL KOSTUUMONTWERP:

Met onverwachte materialen, een flinke dosis fantasie en enkele geschifte ideeën bouw je

installaties, kostuums & andere sculpturen.

BLADES ON VINYL:

Swingende workshopbegeleiders, gepassioneerd door dans en muziek én op

rolschaatsen nemen je mee naar de sferen van de seventies tot nu.

SOUNDLAB:

Oproep aan muzikanten, dj's, aspirant-producers of geluidsfetisjisten: trek alle registers



open, zoek een passende soundtrack voor het verhaal dat je wil vertellen en zoek je eigen

sound tussen het lawaai van alledag.

MUZIEKMAKERIJ:

Een muzieklab waar je meer leert over improvisatie, compositie, zang en percussie en het

assembleren van muziekinstrumenten.

GRAPHIC POEMS:

Maak je eigen beeldgedichten: een gedicht in woorden en beelden.

FOTO:

Experimenteer voluit met een digitale fotocamera en leer met andere ogen naar je

omgeving te kijken en stil te staan bij begrippen als vorm, kleur, licht en compositie.

EXPERIMENTELE VIDEO:

Ga artistiek helemaal tot het uiterste tijdens deze visuele clash van video-experimenten,

mixed media-concepten en zelfgeschoten footage.

GRAPHIX:

Een samensmelting van het analoge en digitale beeld, ergens op de grens tussen

fotografie, grafisch ontwerp, illustratie en drukkunst. Van boeiend met beelden tot rasechte

urban art.

Goesting?

Schrijf je als de bliksem in voor deze

atelierweek en stuur je gegevens naar

liesbeth@piazza.me.

Wat hebben we nodig?

naam

Over ons:

Piazza dell’Arte organiseert eigentijdse

kunstprojecten voor jongeren op locatie,

in een crossover van verschillende

media & artistieke disciplines. Hun

kunstlab 'stART' is er voor iedereen in

Antwerpen met goesting.



adres

mailadres

gsmnummer

geboortejaar

top 3 atelierkeuze

Voor je atelierkeuze moedigen we je

aan om eens uit je comfort zone te

stappen en iets te kiezen wat voor jou

eerder 'gewaagd' is.

Villanella is een kunsthuis voor

jongeren én landelijk coördinator van

Kunstbende, sinds kort gehuisvest in

De Studio. De Studio biedt een podium

voor jong talent in hartje Antwerpen.

‘stART die Bende’ verenigt het beste

van twee werelden. Be a part of it! Meer

info vind je op www.destudio.com of

www.piazza.me.

LET OP: de plaatsen zijn beperkt! Snel inschrijven is de boodschap! Nadat wij je

mailtje hebben ontvangen, kom je bij ons op de wachtlijst. Tegen begin april krijg

je dan van ons een mailtje om je al dan niet te bevestigen dat je bij de gelukkigen

bent.

LET TWEEMAAL OP: we vragen 50 euro WAARBORG om ervoor te zorgen dat je

zeker komt opdagen. Wie zich inschrijft voor ‘stART Die Bende’ verbindt zich er

namelijk toe de hele periode (10 t/m 14 april) aanwezig te zijn. Die 50 euro

waarborg krijg je terug na afloop van het project. Als deze waarborg voor jou een

probleem vormt, kan je dat altijd melden bij je inschrijving zodat we samen een

oplossing kunnen zoeken.

Met dank aan onze sponsors:


