Persbericht
Brussel en Vlaanderen, 19 oktober 2018

9 laureaten van Arts in Society Award bekroond
Wat als jonge kunstenaars via muziek mensen met dementie en hun familie weer verbinden? Wat
als ze samen met mensen met een zeldzame oogziekte een beeld bedenken voor een expo? Wat
als zij jongeren met een mentale en fysieke beperking helpen om cultuur uit de Oudheid te
begrijpen? Wat als kunst buurtbewoners stimuleert om elkaar meer op café te ontmoeten?
Op 23 oktober kan je in Gent zien hoe jonge kunstenaars met deze vragen inspirerende en artistieke
trajecten hebben uitgewerkt. Ze kregen hierbij de steun van de Arts in Society Award, een
projectoproep van Cera i.s.m. Dēmos en kunsthogescholen uit Brussel en Vlaanderen.
Met Arts in Society Award worden jonge kunstenaars die actief zijn in verschillende disciplines uitgenodigd
om een participatief kunstproject te ontwikkelen in samenwerking met een partnerorganisatie die vanuit
haar dagelijkse werking in contact is met mensen in een kwetsbare positie. Meer over de award is te vinden
op www.artsinsocietyaward.be.
Voor de editie van 2017-2018 werden 9 projecten geselecteerd waarvan de resultaten op 23 oktober
gelauwerd worden voor het publiek.
Benieuwd naar de resultaten? Alvast een tipje van de sluier:
•

Samen met de Eye Hope Foundation realiseerden 9 jonge studenten reclamevormgeving van Sint
Lucas Antwerpen een tentoonstelling die betekenis geeft aan blindheid op jonge leeftijd.
Bertha bedacht met haar broer het plan om gezichten te tekenen en te verkopen. Met de opbrengst
van hun tekeningen, willen ze helpen om het onderzoek naar een remmer en uiteindelijk een
remedie te betalen. EyeOpener is een vervolg op hun idee; wat als we nu eens veel meer kinderen
uitnodigen om te tekenen en we maken er een tentoonstelling van?

•

4 muziekstudenten van School of Arts HoGent creëerden via muziekbeleving een nieuw muziekstuk
vanuit het persoonlijke verhaal van ouderen uit een woonzorgcentrum. "Onverwachte schoonheid is
een droom, de droom om oudere mensen via muziek opnieuw op een dieper niveau te verbinden met
hun eigen leven en de betekenis die muziek had vroeger, en deze te laten doorleven en artistiek te
voeden in het nu."

Een korte samenvatting van de andere projecten vind je als bijlage.
Op 23 oktober 2018 sluit Arts in Society Award haar vierde editie af tijdens een avondhappening:
• We stellen met trots de realisaties en trajecten van het voorbije jaar voor, samen met de
kunstenaars en de partnerorganisaties.
• Heel wat geselecteerde projecten uit de projectoproep 2017-2018 situeren zich in de context van zorg
en welzijn. In een panelgesprek nemen we de ervaringen van de kunstenaars in deze projecten als
leidraad en koppelen we terug naar externe deskundigen uit diverse sectoren. De rode draad is het
spanningsveld tussen de binnen- en de buitenwereld van de zorgsector.

Praktische informatie:
Programma
18.00 uur Onthaal met broodjes
18.30 uur Verwelkoming door Wim De Temmerman, decaan School of Arts HoGent en Lieven
Vandeputte, hoofd maatschappelijke dienstverlening Cera
18.45 uur Arts in Society Award 2017-2018: een terugblik door de laureaten
19.25 uur
Muzikaal intermezzo door Artan Buleshkaj, Lucie De Ley, Siemen De Man, Lukas Huisman en
WZC Het Heiveld
19.35 uur
Panelgesprek ‘kunst in en uit zorg’ met
• Ignace Cami (kunstenaar, artistiek medewerker kunsthuis Yellow Art Geel),
• Bie Hinnekint (stafmedewerker Departement ouderenzorg OCMW Gent),
• Yoon Hee Lamot (medewerker tentoonstellingen, communicatie en internationale
projecten Museum Dr. Guislain),
• Saskia Van Herzeele (psychologe en pianiste en laureaat Arts in Society Award),
• Joris Van Puyenbroeck (lector en onderzoeker Gezinswetenschappen en
Psychosociale Gerontologie aan Odisee)
20.25 uur
Uitreiking Arts in Society Award 2017 – 2018
20.35 uur
Receptie en mogelijkheid tot bezoek expo Arts in Society Award
Waar?
Cirque anatomisch auditorium, KASK Gent, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent
Met het openbaar vervoer:
·
vanaf het Sint-Pietersstation – tram 4 (Coupure/Moscou) – halte Bijlokehof.
·
vanaf het centrum – tram 4 (Zwijnaardebrug) – halte Bijlokehof.
Parkeren: Godshuizenlaan of Bijlokehof

Over Cera

Arts in Society Award is een initiatief van Cera. Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste
coöperaties van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt
initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en
welzijn.
Cera gelooft in het belang en de verbindende kracht van kunst voor de samenleving. Daarom geeft Cera de
projecten van Arts in Society Award een financieel duwtje in de rug. Bekijk www.cera.coop voor meer info.

Over Dēmos

Cera schakelt voor Arts in Society Award de expertise in van Dēmos. Dēmos is als kenniscentrum actief in het
Vlaams Participatiedecreet. Medewerkers van Dēmos zetten in op het vernieuwen en verdiepen van de
participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Met onder meer verdiepingstrajecten, artikels,
het P-Kaffee, ... streven ze naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.
Dēmos heeft heel wat knowhow in huis over participatieve kunstpraktijken. Bij Dēmos werkt Ann Van de
Vyvere onder meer aan de Arts in Society Award. Deelnemers van dit project kunnen bij Ann
terecht via info@artsinsocietyaward.be met al hun inhoudelijke en praktische vragen. Bekijk ook
www.demos.be voor meer over Dēmos.

Meer info?
•
•

Hilde Talloen, hoofd Communicatie Cera, tel. 016 27 96 79 – gsm 0494 85 59 59 –
hilde.talloen@cera.coop. Cera cvba, Muntstraat 1, 3000 Leuven, www.cera.coop – info@cera.coop Ondernemersnummer RPR Leuven BTW BE 0403.581.960.
Hasna Ankal, communicatiemedewerker bij Dēmos, het kenniscentrum voor participatie en
democratie - Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel. Gsm 0474 64 98 84 - hasna.ankal@demos www.demos.be.

Mogen we op jouw aanwezigheid rekenen? Of heb je interesse in een interview met een van de
betrokkenen van een project? Contacteer ons dan via bovenstaande gegevens.

