


Context Art United Fase 2

Jongeren vormen een moeilijk bereikbaar publiek. Ze vinden steeds minder de weg naar musea. 
Waar wij hen een tiental jaren geleden dankzij de educatieve programma’s nog in de foyer van het 
museum konden afhalen, moeten we hen nu, nadat veel artistieke vakken wegbezuinigd werden, 
verder gaan zoeken. Dit blijkt uit zowel publieksgegevens die musea zelf verzamelen, alsook uit 
recent wetenschappelijk onderzoek (Van Steen, Willekens, Beunen, Lievens & Siongers, 2015; De 
Baere, Mullens, Siongers & Vandenplas, 2020). Daarenboven blijkt dat het publiek van jongeren 
een zeer selectief publiek is: jongeren uit middenklassengezinnen, welke een opleiding volgen 
of gevolgd hebben in het algemeen of kunstsecundair onderwijs (Beunen, Siongers & Lievens, 
2016). 

Deze afstand tot erfgoed dreigt mogelijk nog groter te worden met jongeren van niet Vlaamse 
origine, voor wie de band met erfgoed en musea nog minder vanzelfsprekend is. 
Met Art United willen we jongeren bewustmaken van de waarde van erfgoed, van het culturele en 
beeldende vermogen dat hiervan uitgaat en de rijkdom aan ervaringen die je rond en met erfgoed 
kan opdoen. Om de aansluiting opnieuw te kunnen maken, moeten we met een nieuwsgierige 
blik kijken naar de factoren die relevantie en connectie bevorderen. Alleen zo kunnen musea mee 
evolueren met een nieuwe generatie bezoekers. Deze uitdaging sluit dus aan bij de museale 
kerntaken onderzoek en participatie, maar overstijgt deze tegelijk in schaal en ambitie die nodig is.





Art United is een 3-jarige samenwerking tussen diverse 
culturele partners met het doel rond de kunstparticipatie en 
-beleving van de moeilijk te bereiken doelgroep van 16-26 
jarigen, expertise op te bouwen en te delen. De lerende 
cyclus wil nieuwe verbindingen maken buiten het reguliere 
erfgoed werkveld, startende met de festivalweide van 
Pukkelpop en jeugdhuizen, om zo inzicht te krijgen hoe 
erfgoed, kunst, design en de museumwerking relevant kun-
nen zijn voor deze doelgroep. Tevens vormen de aspecten 
diversiteit en meerstemmigheid een niet te verwaarlozen 
onderdeel van het onderzoek.

In dit traject onderzoekt Art United de urgenties rondom het 
bereiken en de participatie van de moeilijk te bereiken jongeren-
publiek tussen 16 en 26 jaar. 
Het project richt zich niet zozeer op één specifiek aspect van 
cultureel erfgoed, maar is in tegendeel gewijd aan het drama-
tische verlies van interesse voor cultureel erfgoed door een 
hele doelgroep (16 – 26 jarigen) in het algemeen. Dit is een 
evolutie die wereldwijd als zorgwekkende trend wordt waar-
genomen. Hoewel de groep van 16- tot 18-jarigen extra aan-
dacht verdient breiden we de leeftijd uit naar 26 jaar omdat de 
groep tot 26 jaar ook terug te vinden is in de kassaregistratie 
van de meeste musea. Dit kan mogelijk nuttig blijken bij het 
leggen van verbanden.



Art United fase 2

Connecteren met een jong publiek is een uitdaging van grote omvang die musea best samen 
aangaan. Het is daarom dat alvast 8 erfgoedinstellingen en 10 relevante partners de handen inéén 
slaan en bij wijze van experiment onconventionele wegen inslaan om het contact met jongeren te 
herstellen en hun interesse voor erfgoed, kunst en design aan te wakkeren. Om deze ambities zo 
breed mogelijk te kunnen waarmaken, bundelen we de krachten en delen de risico’s die een dergelij-
ke experimentele aanpak met zich meebrengt. De urgentie en de omvang van de problematiek (een 
hele generatie die ons ontglipt) creëert nood aan schaalvergroting en breedtewerking. 

Bij de eerste subsidieaanvraag, op 1 maart 2018, werd rekening gehouden met de mogelijke 
budgettaire beperking die op het project rustte. Gezien het belang om snel te kunnen starten 
werd gekozen om Fase 1 als een proeffase op te zetten. In april 2018 werd uitgegaan van 
een minimum scenario met als voornaamste doel de essentiëelste onderdelen van het project te 
testen: onderzoek, locatie, ontvankelijkheid, productie. Eén coördinator stroomlijnde het program-
ma en coördineerde de productie met de ondersteuning van de verschillende partners, in nauwe 
samenwerking met het festival. Begin juli 2018 onderschreven de Vlaamse Overheid en CERA het 
belang van dit project door extra middelen ter beschikking te stellen voor een uitgebreid programma. 
Dankzij het pilootproject was het mogelijk om de belangrijkste elementen voor een vervolgproject in 
kaart te brengen. 

Van maart tot juli 2019 werkten de musea en partners een nieuwe samenwerkingsvorm en 
programma uit. Samen met de feedback van de beoordelingscommissie werd het programma 
binnen een beperkte voorbereidingstijd bijgestuurd om uitgevoerd te worden in augustus 2019. 
De examenperioden zijn bepalend: jongeren zijn bereid tot samenwerken van half februari tot 
eind april. In Fase 2 van het Art United project leidde dit naast de nodige schaalvergroting, ook tot 
een efficiënte inzet van kennis, middelen en tijd. In de musea, jeugdhuizen en op de festivalweide 
bracht dit een reeks processen voort die jongeren hun interesse voor kunst en erfgoed aanwakkerden 
doordat zij de waarde ervan binnen hun eigen levenssfeer kunnen ontdekken. 



Doelstellingen

1 
De leefwereld van 16 tot 26 jarigen in relatie tot erfgoed, kunst, design en musea 
proefondervindelijk beter leren kennen, door hen te benaderen op plekken die bij hun leef-
wereld aansluiten: we willen de jongeren die Pukkelpop bezoeken sensibiliseren en acti-
veren voor onze rijke beeldcultuur en de museale context waarin het erfgoed kan ontdekt 
en beleefd worden. Dat zullen we doen  door op de weide een positieve,  participatieve ‘vibe’ te 
creëren.

2 
Onderzoek dankzij langetermijnsamenwerkingen met verschillende expertise partners die 
de nodige schaal en gewicht kunnen toevoegen aan het project: we willen de leefwereld van de 
doelgroep beter leren kennen in hun relatie tot beeldcultuur, kunst, design en communicatie 
zodat we methodieken kunnen ontwikkelen om langetermijn co-creatieve acties in de musea 
te kunnen opzetten.

3 
Verworven inzichten uit het onderzoek vertalen naar praktijk door het ontwikkelen van 
nieuwe programmatie-, onderzoeks- en participatiemethodieken voor jongerenwerking in 
musea: we willen op pukkelpop onderzoek en acties opzetten om inzicht te verwerven in de 
media en de kunstparticipatievoorkeuren van jongeren en hoe vandaag te communiceren 
zodat we optimaal kunnen inspelen op de toeleiding naar musea.

4 
Het delen van deze inzichten met erfgoedinstellingen in binnen- en buitenland 

5 
Processen duurzaam maken in de werking van de erfgoedinstellingen, door deze 
als geïntegreerd systeem binnen het museum te implementeren: het project zal geslaagd 
zijn, wanneer het lukt om door het presenteren van erfgoed, kunst en design in de context 
van een jongerenfestival, we dit weer deel kunnen laten uitmaken van de jongerencultuur 
en het museum één van de plaatsen wordt waar je dat op z’n best kan beleven. 



Chronologie Fase 2

September 2018 aansluiten partners
Modemuseum Hasselt, MSK, MuZee, Z33
Oktober 2018 Indienen dossier Fase 2
November 2018 - Evaluatie Fase 1 in 
stuurgroep, overleg voorjaarstrajecten in 
de musea (opstart nieuwe projecten in 
musea werkingsjaar 2019), planning 
ontmoetingsmomenten programma team.
Evaluatie en interpretatie onderzoeks-
resultaten pilootproject
Evaluatie programma- en communicatie 
aanpak 2018 
Eerste tussenfase projecten Night Watch 
Fomu, Art’s Birthday M HKA, 
Subbacultcha/Etcetera S.M.A.K.
Februari 2019 Samenstelling Art United 
projectteams 2019 
Programma+Communicatie Fase 2 
Maart 2019 Opstart Fase 2 Agenda: 
aanstellen curatoren team door stuurgroep
Startmeeting met ‘Kennis hub’ + Programma- 
en productieteam + Communicatieteam
April 2019 Locatiebepaling op festivalterrein 
Pukkelpop 2019
Overleg met alle partners, eerste reflectie 
op projectvoorstellen voor Pukkelpop

 

Start fase 3

September 2019
Bespreking eerste onderzoeksresultaten 
Voorbereiding programma 2020
Oktober 2019 Indienen dossier fase 3
Januari 2020 Publiq studiedag ‘Jongeren en 
musea (g)een match?‘ kennisdelingsmoment 
onderzoeksresultaten Cudos
Februari 2020 Match Making event Formaat 
in Jeugdhuis ‘De Stroate’ Kortrijk
Opstart ‘Aan de tafel’-project Amusée Vous
Maart 2020 afgelasting vanwege Covid 19
Einde 15 november 2021 (afhankelijk van 
Covid 19)

Mei 2019 Start programma ‘tussenfase’ in 
musea, kunstinstellingen en jeugdhuizen: 
Matchmaking in Jeugdhuis Vagevuur Lokeren
Bij de verschillende deelnemende musea en 
partners vinden jongerenprojecten
plaats. Dit zijn events en workshops en 
overlegmomenten onder leiding van het 
programma team als voorbereiding voor het 
Pukkelpop programma. De inspraak en 
realisatie ligt mee in handen van jongeren. 
Lancerings event Black Wave in M HKA
De musea bepalen samen met de 
onderzoeksgroep de verschillende
cases die zullen uitgevoerd worden op PKP19
bepalen onderzoeksmethodiek/vragen
Mei – juni 2019 Keuze en uitwerking van 
de verschillende participatieprojecten van 
musea en jeugdhuizen onder supervisie van 
Programma Team
Augustus 2019 Pukkelpop
Oktober 2019 Start ‘tussenfase’ in musea, 
kunstinstellingen en jeugdhuizen
In de verschillende musea en vinden 
jongerenprojecten plaats. Deze events en 
workshops dienen als 
voorbereiding voor fase 3 en het 
Pukkelpop programma 2020. 
Untitled MuZee (november 2019)
Night Watch FOMU (november 2019)
Etcetera S.M.A.K. (november 2019)
Art’s Birthday MHKA (17 januari 2020)
MSK Van Eyck is alive Schoon Volk 
(februari 2020)



Wat vooraf ging

In Fase 1 verliep de algeme-
ne aansturing, de program-
matie, productie en commu-
nicatie vanuit één team met 
wisselende bezetting vanuit 
de verschillende musea. De 
omvang en complexiteit van 
het project heeft ons geïn-
spireerd om te evolueren 
naar een andere structuur 
in fase 2. Dit vooral met 
het oog op efficiëntie, haal-
baarheid voor de musea 
en partners en de actieve 
inbreng van jongeren. De 
aansturing gebeurde door 
vier teams: stuurgroep, pro-
gramma & productie team, 
onderzoeksgroep, commu-
nicatie team.

In 2018 werd gekozen om 
Art United meteen te laten 
starten met Pukkelpop 2018 
en met een eerste natraject 
in november en december 
2018 zodat een eerste kop-
peling kon gemaakt worden 
tussen het festival en enke-
le musea. Door als musea 
uit onze comfortzone te 
breken en contact met de 
doelgroep te zoeken op een 
voor hen ‘veilige’ plek als 
de festivalweide, bleek een 
grotere ontvankelijkheid 
voor het (experimentele) 
aanbod dat we als gemeen-
schappelijke musea aanbo-
den. Deze benadering cre-
eert een vruchtbare bodem 
voor wederzijdse kennisma-
king en sympathie. 

#PKP18ART
‘Think Tank’

Think Tank 2018 - Scratch&Win



Pukkelpop Site 2019
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The Art Yard



Pure Christian Bakalov



Pure Christian Bakalov



Fomu Night Watch Crew





I Am Prepared for You - Markus Sixay
Zaza Bertrand

Zaza Bertrand



Art Memes Schoon Volk MSK Zaza Bertrand



Ervaring van Fase 1 toegepast in Fase 2 

Het programmateam streefde naar een coherent programma 
terwijl de vormen van beleving zeer verscheiden dienden te 
zijn. Voor Fase 2 werd gekozen om een team van drie samen te 
stellen, met complementaire kwaliteiten. Hun opdracht bestond 
uit het inspireren, het creëren en uitvoeren van programma 
onderdelen in samenwerking met de verschillende jongeren 
teams van de musea, de jeugdhuizen en Amusée Vous.
In elke fase is co-regie met jongeren een belangrijk onderdeel 
van het project. Dit gebeurde onder de vorm van focusgroepen en 
werksessies om nieuwe ideeën te genereren voor de interven-
ties op de festivalweide en de inbreng in de programma’s voor 
jongereninitiatieven in de musea. Met de ervaring van Buda 
om kruisbestuivingen aan te jagen werden eerste ideën om-
gezet in duidelijke conceptomschrijvingen die meegenomen 
werden naar het programma overleg met het Pukkelpop 
team.

Pukkelpop kan je vergelijken met een pop-up dorp met  elke 
dag +- 60.000 inwoners. Het festival heeft een geoliede 
werking waar beleving, efficiëntie en veiligheid prioritair zijn. Art 
United introduceerde in één beweging een volledig nieuwe 
beleving op een pop festival. In Fase 2 evolueerde Art United 
naar een kunstenfestival dat een popfestival doorkruiste. 
Zowel inhoudelijk-, productioneel- als op communicatievlak 
werd veel tijd besteed om de werking van het festival goed te 
leren kennen en te evolueren naar een soepele manier van 
samenwerken. 

Bij de uitvoering van het programma was het belangrijk om uit 
te testen welke expressievormen en locaties geschikt waren 
om kunst en erfgoed op de weide te beleven. Een spreiding 
van ‘contactpunten’ op het festivalterrein blijkt noodzakelijk voor 
de zichtbaarheid van het project. 

Zaza Bertrand

Stuurgroep 2019 
Hannelore Vandezande 
Els Verhaegen 
Inne Gheeraert 
Sofie Vermeire 
Naomi Vandenbroecke 
Annelies Thoelen 
Sophie Meers 
Hildegarde Van Genechte 
Roxanne Cox 
Katrijn D’Haemers
Danny Vandegenachte 
Bart ooghe 
Stefaan Vandelacluze 
Jan Staes
Peter Aerts

Programma 2019
coaching/curatoren: 
Yirka De Brucker
Marnix Rummens
Jonathan stuyven
Productie: 
Ana Diels
Aline van Néreaux
Sarah Ponet
Robbie Scaut
Brice Muyle
Dirk Van Haerenborgh
Publieksteam
Aline van Néreaux
Ingrid Schildermans
Anaïs Huyghe
Annelies Thoelen
Charlotte Van Peer
Nora De Wit
Sophie Meers
Lies Ledure
Piet Van Hecke
Thomas Odeurs
Pieter Jan Valgaeren





Dress Rehearsal- Jivan Van Der Ende Zaza Bertrand



Pop Song Generator - Untitled MuZee

Tekensafari - Vizit Vf Vf & Vaast Colson

Mamut - Jakkedoe

Zaza Bertrand



CLOUD 9 by Lauren Fonteyn, Jonas Van Put, Nik Aelbrecht Zaza Bertrand



Farts - Charlotte Dumortier Zaza Bertrand

Communicatie 
Els Verhaegen
Madiken Verboven
Isabelle Willems
Karen Rodts
Marte Sommen
Veerle Ausloos
Colette Castermans
Stien Bekaert
Liesbeth Declercq
Ana Dils
Marjolijn Van Boxel

 

Op het terrein hebben we het belang van digitale media en ook 
de beperkingen kunnen observeren. Hoewel het doelpubliek 
100% ‘verbonden’ is in het dagelijks leven krijgt de smartphone 
een functionele rol op de weide omwille van de beperkte 
levensduur van de batterij. Daarenboven geniet de fysieke 
beleving de voorkeur. Hun digitale festivalleven bestaat vooral 
uit het delen van beelden, elkaar lokaliseren op het terrein en 
het opzoeken van informatie. Hierbij aansluitend hebben we 
ons gefocust op het faciliteren met de Art memes en aanbieden 
van kleine interventies zoals de AR module in de Pukkelpop 
app. Met het festival als startpunt werd een nieuw communi-
catiekanaal gestart dat inpikt op de belevingscultuur van jonge-
ren: #artunited_be. We willen graag ontdekken of een gedeeld 
digitaal medium kan helpen bij het doelgericht ontwikkelen van 
nieuwe programmatie- en participatiemethodieken, die we tij-
dens Fase 3 kunnen uittesten, verbeteren. Nadien bestaat de 
mogelijkheid dit medium duurzaam te implementeren in de 
langetermijnwerking van de musea.  

Communicatie is een uitdaging gebleken. Door de deelname 
van het groot aantal kunstenaars en medewerkers ontstond 
een complexe communicatiestroom tussen kunstenaars, 
musea, productie, communicatie en het team van Pukkelpop. 
Voor fase 2 werd de communicatie aanpak gecöordineerd door 
een communicatie team samengesteld uit medewerkers van de 
verschillende partners. Op de festivalweide werd het belang van 
een duidelijke vooraankondiging ontdekt. Het pilootproject mocht 
dan wel opgenomen zijn in het programma en in alle mediaka-
nalen van Pukkelpop, het werven van geïnteresseerden vroeg 
meer aanlooptijd en extra media aandacht. In fase 2 werd van 
bij de aanvang het Art United programma als onderdeel van het 
Pukkelpop programma gecommuniceerd: Go Explore. Om de 
communicatie en samenhang te versterken werd de naam 
Art United en de hoofdlocatie, The Art Yard in elk Pukkelpop 
medium ondersteund.



Calculated Risk - Kasper Vandenberghe



Hidden Expo - Amusée Vous



Festival Billboards - MSK





Activation Sculpture #5 - Robert Soroko
Zaza Bertrand



Ghost & Dolly bing bing Peri-masks Benjamin VandewalleZaza Bertrand



Hoarding Painting - De Stroate



Concert in A.I. - Telemagic Hasselt triennale



Art Tattoo Shop - Crew M Museum Leuven



Vox Pop Festival Fashion - Modemuseum Hasselt



De Batteries - Clara Lissens&Yasmin Van Der Rauwelaert
Zaza Bertrand

Onderzoek
Jessy Siongers
Mathijs Debaere
Marijke Van Eeckhout
Frederik Bastiaensen 
Sofie Vermeiren
Naomi Vandenbroecke 
Hildegarde Van Genechten 
Danny Vandegenachte 
Jan Staes
Piet Vanhecke
Stefaan Vandelacluze
Katrijn d’Haemers
(expert meerstemmigheid 
Fase 3)
 

Tijdens Pukkelpop 2018 voerde Cudos, de Vakgroep 
Sociologie van de Universiteit Gent, een pilootstudie 
uit om de haalbaarheid van een dataverzameling 
via gestandaardiseerde vragenlijsten op het festival-
terrein te testen. Na een positieve evaluatie van de 
pilootstudie in 2018 werd de aanpak verruimd met 
meer interviewers in 2019. 
De onderzoeksvragen kwamen tot stand in overleg 
met de ART United partners. Door kunst te program-
meren op Pukkelpop kon een grote en verscheiden 
groepen jongeren bereikt worden. Daarnaast werd 
verondersteld dat er bij het Pukkelpop publiek 
reeds een zekere interesse in cultuur bestaat, of 
althans in muziek. Voorgaand onderzoek (o.a. de 
participatiesurvey), toonde dat de interesse in 
een welbepaalde cultuurvorm de kans verhoogt op

Op welke wijze verkiezen jongeren 
(kunst)musea te bezoeken?

Welke verwachtingen hebben jongeren 
over beeldende kunst, toegepaste kunst en 
musea?

Wat zijn de motivaties om kunstmusea in de 
vrije tijd te bezoeken?

Hoe kan de communicatie van kunstmusea 
naar jongeren verbeterd worden?

interesse in andere cultuurvormen (Smits, Lievens 
& Scheerder, 2015).
Gedurende de drie festivaldagen van 2019, werden 
op de festivalweide van Pukkelpop vijftien interviewers 
ingezet om tussen 12u en 22u Pukkelpopbezoekers te 
bevragen. De resultaten kunnen nagelezen worden 
in het uitgebreid verslag van de onderzoeksgroep 
Cudos UGent. In deze nota worden het opzet van 
de dataverzameling, de gehanteerde methodologie 
en de meest relevante resultaten van de bevraging 
in 2019 besproken. De onderzoeksresultaten zullen 
als inspiratiebron gebruikt worden voor Fase 3. 
De nota kan opgevraagd worden bij:
peter.aerts@smak.be



Vaast Colson Fan Club
Zaza Bertrand



The Ice Cream Guy - Sell Your Soul  for an Ice Cream - Pawel Balta Zaza Bertrand



Kunst kijken met je oren Zaza Bertrand



Metalyoga - Asgaard

De Batteries - Clara Lissens&Yasmin Van Der Rauwelaert

Zaza Bertrand



VR Museum - The Kremer Collection Zaza Bertrand



Müge Yilmaz



Pure - Christian Bakalov Aline Winters



Art Yard Printed Memes



Road of Change - ‘Make your own flag’ workshop stop



Resultaten Fase 2

Wetenschappelijk onderzoek op de festivalweide met 1200 contact namens 
aan de hand van een 10 minuten bevragingen en 400 uitgebreide vervolg 
surveys in september met als doel meer inzichten te verwerven over jongeren 
en kunstbeleving. 
Onderzoeksdata die inzicht verschaffen in de voorkeuren en attitudes van 
jongeren op het vlak van kunstparticipatie + opstellen van voorkeursprofielen 
van deze doelgroep
Jongerensurvey rapport met uitgebreide resultaten van het onderzoek 
gebundeld en becommentarieerd door Cudos Ugent. Dit rapport wordt in het 
najaar van 2020 gepubliceerd en opgevraagd worden bij peter.aerts@smak.be
Ontwikkelen van een sectoroverschrijdende ‘kennis-hub’ waarin 
ervaringen gedeeld kunnen worden en waar acties open/kritisch worden 
besproken (feedback) om dan meteen in te zetten in volgende projecten 
(feed forward)
Vergroten van betrokkenheid van jongeren bij de collectie- en artistieke 
werking van de musea dankzij een coördinatieteam dat als curator / 
projectcoach meer jongerenprojecten kon aanjagen
Vijf in het oog springende locaties op de festivalweide Art United groeide 
uit tot een jongeren kunstenfestival dat het volledige festivalterrein doorkruiste. 
Dit vertaalde zich in: de Art Yard met performance tent, de Pure ervaring van 
Christian Bakalov, de M Museum Leuven tattoo container, de ‘I wish I was 
my own country’ vlaggengalerij, de Modemuseum Hasselt Vox Pop Field trip 
&Etalage, de MuZee ‘Pop Song Generator’, interventies op de festival weide: 
‘Ghost Parade’, ‘The Ice Cream Man’, Vizit ‘Tekensafari’, ‘Hidden Expo’.  

Start samenwerking met nieuwe partner Formaat: In het voorjaar van 2019 
startte de samenwerking met jeugdhuizenkoepel Formaat. Bij wijze van 
introductie werd het Art United project gepresenteerd aan de jeugdhuizen.  
Uit deze ontmoeting ontstond een eerste Match Making event in jeugdhuis 
Vagevuur Lokeren. Dit resulteerde in eerste projecten op de festivalweide 
van jeugdhuizen: Vizit, Jeugdhuis Jakkedoe, De Stroate, Asgaard, Kinky Star. 
De ambitie om van deze eerste samenwerking tussen musea en jeugdhuizen 
een langetermijn samenwerking te maken zal zich vertalen in nieuwe projecten 
voor Fase 3.
Uitdagend + toegankelijk programma: Bij het samenstellen van het 
programma werd gestreefd naar een evenwicht tussen collectiewerken, jonge 
en gevestigde kunstenaars, luchtig vs diepgaand, analoog en digitaal. 
Hoewel kunstwerken een plezierfactor in zich kunnen hebben werd de val 
van kunst als entertainment of vormgeving als decoratie vermeden. Zowel 
in de tussenprojecten in de musea (Etcetera, Art unlimited, Art’s Birthday, 
Night Watch, Museumnacht Gent) als op de festivalweide werd aan 
jonge ontwerpers en kunstenaars een forum geboden om een breed 
jongerenpubliek op een directe manier met hun werk en artistieke praktijk 
te laten kennismaken. 

Untitled - Jongeren Team MuZee



Night Watch Performance - Fomu



Subbacultche@smak



Matchmaking invitation in De Stroate Kortrijk



MuZee Youth Crew Untitled





M HKA & Pukkelpop Launch Event



#artunited_be: Start van een gemeenschappelijk 
inspiratieplatform over kunst en design. Met het 
festival als startpunt werd een nieuw communi-
catiekanaal gestart dat inpikt op de belevings-
wereld van jongeren.  
Eerste kennisdelingsmoment in het Fomu  voor 
de jeugd-  en cultuursector in samenwerking 
met Publiq.
Presentatie van het Art United project op ‘The 
Inclusive Museum 2019’ en op studiedag Cultuur-
marketing Nederland, Tilburg: ‘Publiekswerking 
in Vlaanderen’ 
Koppeling van de tussentrajecten in de musea 
met de interventie op het festivalterrein
Start van nieuwe samenwerkingen voor fase 3: 
toerisme Vlaanderen, KUL
Ontwikkeling van een blauwdruk om de samen-
werking voor gezamenlijke projecten tussen musea 
en partners te bevorderen
Participatie van partners gespreid over heel 
Vlaanderen
Persaandacht in krant, online media, tv

Lanceringsevent in M HKA 
Ter aankondiging van de nieuwe editie van 
Art United op Pukkelpop werd in mei een 
lanceringsevent georganiseerd met een 
laatavond opening in het museum en 
een dakconcert met ‘Black Wave’. Tijdens 
het event ontdekten jongeren niet alleen 
de tentoonstellingen en kunstcollectie van 
M HKA maar tevens de eerste band van 
Vlaamse bodem die op Pukkelpop gepro-
grammeerd werd.
Zichtbaar maken van collectiewerken 
op een interactieve en toegankelijke 
manier op de festivalweide: Met de Art 
Yard, de ‘Art Memes’, de ‘Hidden Expo’ in 
de toiletten en ‘Kunst kijken met je oren’ 
werden collectiewerken getoond verspreid 
over het hele festival terrein.
Aandacht voor diversiteit : De ‘Night 
Watch’ coachingstrajecten, het opening-
sevent met ‘Black Wave’ en de thematiek 
van het vluchtelingenproject ‘I Wish I was 
my own country’ zijn belangrijke stappen 
om diversiteit en moeilijk bereikbare doel-
groepen deel te laten uitmaken van het Art 
United project. 
Deelname van jongeren als vrijwilliger 
om kunstwerken op/af te bouwen en als 
publiek assistent op het festival

M HKA Lanceringsevenement



Iron On Promo Patch



Promo Sticker Card



#artunited_be webtool

art united 
poster template



Dankzij de reflectie over de 
samenwerkingen ontstaan 
efficiënte werkvormen rond 
partnerships en kennisdeling 
met duurzame inbedding in 
de eigen museumwerking.  
Art United ambieert hierin een 
voorbeeldfunctie die nieuwe 
samenwerkingen tussen 
musea, kunstinstellingen en 
andere culturele partners 
mogelijk maakt. Fase 3 is een 
volgende belangrijke stap om 
te ontdekken of de ambities 
kunnen gerealiseerd worden. 

Door ruimte te creëren voor de 
inbreng van jongeren ontstaan 
intitiatieven die jongeren ge-
meenschappen door kunst 
en design met elkaar verbindt. 
Een project zoals ‘Night Watch’ 
is gericht op de rol die erf-
goed en artistieke expressie 
kunnen spelen bij het betrek-
ken van jongeren met een
diverse achtergrond. Het po-
tentieel van de methodiek is 
groot, zowel voor de deelne-
mende instellingen als de bre-
dere erfgoedgemeenschap-
pen.  De realisatie van een 
volwaardig artistiek pro-
gramma op een popfestival 
in samenwerking met jonge-
ren toont aan dat het moge-
lijk is om als museum vanuit de 
eigen inhoud de aandacht 
van een jong publiek te ver-
dienen. Deze projecten in-
spireren de erfgoedsector en 
jeugdwerking om betrokken-
heid te creëren bij jongeren 
buiten de eigen comfortzone. 

Van korte naar 
lange termijn resultaten 

Hoewel het project in 2018 
startte, is het project nog 
te jong om duurzame resul-
taten vast te stellen. Het is 
voorbarig te veronderstel-
len dat de positieve reacties 
voortekenen zijn van een 
langdurige relatie tussen jon-
geren en musea waardoor 
de hindernis van wederzijdse 
scepsis of vooroordelen 
worden weggenomen. We 
merken op dat omwille van 
de samenwerking de groep 
jongeren en vrijwilligers die 
deelneemt aan jongerenpro-
jecten in de musea groeit. 
Ook de interesse voor kunst 
bij jongeren in jeugdhuizen 
en de koppeling naar het 
Pukkelpop festival weet hen 
te enthousiasmeren. De tussen 
projecten in de musea en 
jeugdhuizen zijn gestart 
als occasionele samenwer-
kingen die we wensen te 
ontwikkelen tot onderdelen 
van de reguliere werking.

M Museum Leuven Art Tattoo Shop

Ontdek het 
vervolg in 2021


