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Vluchtelingenwerk Vlaanderen ging samen met haar partners op zoek naar gastvrije
initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Uit 353 initiatieven
van bedrijven, gemeenten, verenigingen, scholen, individuen, cultuurorganisaties en
bibliotheken werd het kunstZ-project Culturele trajecten voor nieuwkomers geselecteerd als
'Gastvrij cultureel artistiek initiatief voor vluchtelingen'.
Op 14 april 2016 werden de winnaars bekendgemaakt tijdens de Gastvrije Awardshow en
sleepte kunstZ een award en een geldprijs van 1000 euro in de wacht.
'De jury had het meest bewondering voor die projecten die het probleem bij de bron
aanpakken. Als duurzaamheid, betrokkenheid, innovatie en de voorbeeldfunctie dé criteria
waren voor deze wedstrijd, dan waren er weinig projecten die tegelijkertijd op al die criteria
goed of zeer goed scoorden. De Vluchteling-kunstenaar zo snel als mogelijk in de
professionele kunstenwereld katapulteren, is een goed gekozen strategie omdat ze
duurzaam is, innoveert, en de betrokkenheid is er 100%. Er waren een aantal projecten die
deze strategie hadden gekozen, die mooi - bijzonder poëtisch - professionele artistieke
resultaten presenteerden... Maar er was er maar één die dat structureel, op lange termijn,
met aangehouden moed doet, die daartoe partnerschappen met het reguliere kunstenveld
uitbouwt en draagvlak creëert door met een buddy-systeem te werken. Dat, om resultaten
op dat vlak te bereiken, nu en dan eens een arm moet omgedraaid worden en dat je daar
aangehouden courage moet voor kunnen vertonen, is heel duidelijk bij het project dat
uiteindelijk gewonnen heeft.', aldus jurylid Leen Laconte (directeur OKO).
In 2015 startte kunstZ het project Culturele trajecten voor nieuwkomers. Coaches uit de
eigen achterban van kunstZ begeleiden nieuwkomers die aansluiting zoeken met het
Vlaamse culturele veld. Gezien de grote toestroom aan heel wat nieuwe talenten,
lanceerde kunstZ een oproep naar de culturele sector waarin zowel individuen werkzaam in
de culturele sector als culturele organisaties en instellingen worden opgeroepen om zich
respectievelijk te engageren als coach of vrijwilligerswerk, stageplaatsen, korte en lange
termijn opdrachten aan te bieden. Ze worden hierin bijgestaan door het team van kunstZ en
integratiecentrum de8.
Enkele voorbeelden uit de culturele trajecten zijn de ontmoeting tussen acteur en regisseur
Koen van Kaam (Theater Zuidpool) en acteur Hassan Raad Marhon. Of deze tussen
regisseur Jo Roets (Laika) en regisseur Osama Abo Amro.
(EVS)
Meer info: www.kunstz.be
Smaakmaker - Ook Sachli Gholamalizads carrière - vanaf september een van de nieuwe
KVS-gezichten - kreeg een duwtje in de rug dankzij kunstZ:
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