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Feest 40 jaar
Over de kracht van cultuur- en gemeenschapscentra
16 mei 2013 | CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg

In 1972 openden de eerste CC’s hun deuren (Waregem, Strombeek, Dilbeek, Hasselt, Turnhout,…) In
de voorbije 40 jaar zijn de centra gegroeid, in aantal en in hun rol in de samenleving.
Op 16 mei 2013 organiseren VVC en LOCUS een feestelijk dag vol ontmoeting én reflectie voor
cultuurprofessionals, beheerders, beleidsmakers en al wie betrokken is bij de werking van cultuurcentra
en gemeenschapscentra.
Anna Luyten interviewt gasten als Piet Jaspaert, Liv Laveyne, Els De Bodt, Sara De Bosschere,
Bambi Ceuppens, Riet Ory, Hilde Plas en Paul Corthouts.
Maud Vanhauwaert zorgt voor een feestelijke presentatie en feel-good-sfeer, samen met illustrator
Sabien Clement, optredens en filmpjes. We praten over jobvreugde en gedeelde dromen.
In de namiddag gaan de deelnemers zelf aan de slag in 7 parallelle workshops - we noemen ze onze
toekomstlabo’s. Transformeren naar een digitale cultuurinstelling met Kristof Michiels (digitaal strateeg
M HKA). Diversiteit en al haar gezichten met Bleri Lleshi, Rachid Lamrabat en Filip Martens. It’s all
about de regio! Witte ruimte voor innovatie. Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen jeugdhuizen en de
centra. Glokalisering. Collectief onderhandelen: een noodzaak? Laat u uitdagen en denk en droom
mee!
We tellen al 200 deelnemers en inschrijven kan nog tot 10 mei.
Alle informatie op de feestblog: http://colloquium2013.wordpress.com/
Kan je niet komen mee vieren?
Niet getreurd. Je vindt al heel wat inspirerende wensbrieven van sleutelfiguren op de blog. Welke rol
spelen cc’s en gc’s - vroeger, vandaag en morgen. Na 16 mei maken VVC en LOCUS werk van een
publicatie, die na de zomer beschikbaar zal zijn. Hou ons nieuwsbrieven en websites in de gaten!
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