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       Twee projectoproepen voor Vorstse artiesten! 
 
De gezondheidscrisis zal een normale heropstart van het culturele leven nog niet toelaten in 
de komende maanden. Net als vorige zomer zal SuperVliegSuperMouche niet in zijn 
gebruikelijke vorm plaatsvinden maar opnieuw omschakelen naar Park Poétik. Onder deze 
naam vonden de hele zomer van 2020 ook al verrassende interventies plaats in de publieke 
ruimte van Vorst en Sint-Gillis.  
Ook deze zomer zal er veel cultuur zijn! De Gemeente Vorst zorgt voor extra ondersteuning 
en lanceert projectoproepen voor artiesten en organisaties die wonen/werken in Vorst: 
twee oproepen in het kader van Park Poétik en een oproep voor de realisatie van 
najaarsactiviteiten in Bib Vorst.  
 

PROMENADE POETIK 
  
In de zomermaanden juli en augustus vindt de tweede jaargang van Park Poétik  plaats, een 
participatieve kunstenzomer (het corona-alternatief van SuperVliegSuperMouche) voor het brede 
publiek, met tal van verrassende activiteiten op de verschillende pleinen, straten, parken… een beetje 
overal doorheen de gemeenten Vorst en Sint-Gillis.  
 
PROMENADE POETIK is een deel van het festival waarbij zowel de alledaagse passant als de 
meerwaardezoeker zonder enige drempel in de openbare ruimte de gelegenheid krijgt om weg te 
dromen of een parcours te volgen vol prikkelende, ontroerende, poëtische interventies. Dit kan een 
installatie zijn van foto’s in een park, een geluidswandeling over een plein of… nog zoveel meer!  
De gemeente Vorst is één van de actieve partners van PARK POETIK die hierbij lokale kunstenaars en 
culturele organisaties wil oproepen om een projectvoorstel te doen voor PROMENADE POETIK.  
 
Je bent een individu, artiest, collectief, of vereniging, gedomicilieerd of tewerkgesteld in Vorst 
(postcode 1190) en je hebt een PROMENADE POETIK die je in de openbare ruimte van Vorst/Sint-Gillis 
voor een breed publiek wil/kunt realiseren in de maanden juli en augustus 2021.  
De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van het departement cultuur, BRASS en Ten Weyngaert, zal 
de projecten selecteren. 
 
Aanvragen mogelijk van 250-1000 euro voor een PROMENADE POETIK XS / tot 4000 euro voor een 
PROMENADE POETIK XL.  

Voor beide oproepen wordt een budget van 17.500 euro vrijgemaakt. 
Kandidaten dienen vóór 15 april hun oproep in te dienen. 
Meer info: www.vorst.brussels of www.parkpoetik.be.  
 

PROJECTOPROEP BIB VORST 
 

De bibliotheek doet een oproep aan Vorstse kunstenaars en organisaties om in het najaar in 
hun ruimte een publieksactiviteit aan te bieden. 

http://www.gemeentevorst.irisnet.be/
http://www.parkpoetik.be/


 
 

Met deze oproep opent de bibliotheek voor het eerst sinds haar oprichting haar deuren voor 
de ideeën van Vorstenaren. 
Het totale budget is 3000 euro. Aanvragen mogelijk tot 1500 euro per project. 
Meer info : www.vorst.bibliotheek.be  
 
Esmeralda van den Bosch, schepen van cultuur in Vorst (GROEN): "Samen met Charles 
Spapens, schepen van Franstalige cultuur, weten we hoezeer culturele actoren te maken 
hebben met een ongekende crisis, en we weten ook hoe essentieel cultuur is voor ons welzijn. 
In Vorst willen we hen zo veel mogelijk steunen. Er wonen veel kunstenaars in Vorst. Een van 
de goede dingen van de corona-crisis is dat wij hen beter hebben leren kennen en hun 
prachtige projecten hebben ontdekt. Ik ben blij dat we Vorstenaren ook deze zomer weer de 
kans kunnen geven hun talent te tonen." 
 

Mariam El Hamidine, waarnemend burgemeester van Vorst (ECOLO) : “Veel Vorstenaren - 
waaronder gezinnen en senioren - zullen de zomer in hun gemeente doorbrengen. Ik ben blij 
dat de we samen met het Park Poétik team, de Bib Vorst en de artiesten van Vorst hun wat 
momenten van plezier en geluk kunnen aanbieden in deze moeilijke tijden, waarin onze 
bewegingsvrijheid beperkt is. Ik ben ook verheugd dat ik dankzij de projectoproepen nieuwe 
talenten uit Vorst kan ontdekken". 

 
 
Meer info:  
Estelle Toscanucci, communicatieattaché op het Kabinet van de Burgemeester. 
etoscanucci@forest.brussels 
0490/52.49.48 
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