
Samenwerkingen+

Een$ strategisch$beleid$op$het$ vlak$ van$partnerschappen,$ samenwerkingen$en$netwerken$betekent$ een$grote$
meerwaarde$ om$ de$ doelstellingen$ van$ MAF$ te$ realiseren,$ en$ dit$ op$ het$ vlak$ van$ creatie,$ infrastructuur,$
publiekswerking$en$<werving,$internationale$profilering,$presentatie$en$artistieke$begeleiding.$Deze$veelzijdige$
engagementen$zijn$niet$alleen$inhoudelijk$relevant$maar$ook$functioneel$noodzakelijk.$$$
$$
Om$ de$ inhoudelijke$ missie$ te$ kunnen$ bereiken$ werkt$ Fiëbre$ veelvuldig$ en$ intensief$ samen$ met$ andere$
organisaties,$ zowel$ op$ inhoudelijk$ als$ op$ zakelijk$ vlak.$ Deze$ partners$ krijgen$ op$ hun$ beurt$ toegang$ tot$ een$
nieuwe$ pool$ van$ bezoekers$ en$ artiesten.$ De$ realiteit$ is$ dat$ ook$ bij$ deze$ partners$ coaching$ mbt$ tot$ hun$
diversiteitswerking$ geen$ overbodige$ luxe$ is.$ De$ juiste$ competenties$ om$ de$ gevoeligheden$ van$ deze$ nieuwe$
netwerken$en$artistiek$materiaal$te$kaderen$zijn$onmisbaar$voor$het$slagen$$van$de$samenwerking.$$

Fiëbre$ eist$ bewust$ een$ centrale$ plek$ op$ in$ de$ samenleving$ en$ werkt$ daarom$ ook$ buiten$ de$ kunstensector$
samen$met$een$hele$waaier$aan$partners.$Deze$organisaties$voeden$de$kennis$over$de$artistieke$niches$ (cfr.$
prospectie).$

Het$geloof$in$een$coöperatieve,$gedeelde$praktijk$en$verantwoordelijkheid$van$elke$partner$die$een$bepaalde$
expertise$heeft,$zorgt$voor$een$breed$platform$en$versterking$van$de$nieuwe$stedelijkheid.$$

COPRODUCENT+
+
Arenberg:$ provinciaal$ cultuurcentrum,$ is$ coproducent$ en$ hoofdlocatie$ van$ het$ MAFfestival.$ $ Arenberg$
investeert$op$gebied$van$ infrastructuur,$programmatie$(financiële$ inbreng),$personeel$ (techniek$/$productie$/$
artistieke$ leiding)$ en$ communicatie.$ De$ laatste$ jaren$ is$ MAF,$ oa$ door$ de$ ondersteuning$ van$ de$ Arenberg,$
uitgegroeid$ tot$ een$ relevante$ speler$ in$ het$ Vlaamse$ kunstenveld.$ $ Ook$ in$ tijd$ blijft$ het$ niet$ beperkt$ tot$ de$
festivalperiode.$Arenberg$investeert$hierin$door$‘MAFfe$vrijdagen’$en$‘Bobby$James$Family$invites’$op$te$nemen$
in$haar$programma$en$stelt$ook$hiervoor$haar$personeel$ter$beschikking.$$$
$
$
PARTNERS+
+
400+jaar+rechtspraak+–+Mechelen+Rechtbank:+Spreiding$van$de$‘Waarheidscommissie’$$
$
A+School+called+Tribe:$zijn$muzikale$en$narratieve$samenkomsten$rond$hiphop$en$jazz$met$als$doel$artistieke$
kwaliteiten$te$ondersteunen. Partner$binnen$Studio$Urbanization.$$
Ambassade+Argentinië:$Structurele$partner$binnen$het$interstedelijk$platform.$Bijdragen$aan$vliegtuigtickets$en$
verblijvenkosten$van$internationale$artiesten$tijdens$MAF$en$doorheen$het$jaar$(bvb.$Felix$Poetry$Festival).$$
$
Ambassade+ Mexico:$ Structurele$ partner$ binnen$ het$ interstedelijk$ platform.$ Bijdragen$ aan$ tickets$ en$
verblijfskosten$voor$internationale$artiesten,$specifieke$bijdrage$aan$het$Altaar$van$Antwerpen$en$Tarantino.$$
$
Antwerpen+Boekenstad:$Virtuele$Bibliotheek$–$inhoudelijke$input$en$financiële$ondersteuning$(2016$tot$2018).$
$
Bibliotheek+Permeke:$Schrijfatelier,$Virtuele$Bibliotheek$
$
Bienal+arte+Joven+Buenos+Aires:+Residentiepartner$Argentinië$en$locatie$voor$voorstelling$Lucinda$Ra$binnen$
het$residentieparcour.$+

Bienal+Performance+15:+Residentiepartner$Argentinië$en$locatie$en$ondersteuning$voor$voorstelling$van$
Benjamin$Vandewalle$binnen$het$residentieparcour.$

Bozar:+Financiële,$logistieke$en$spreidingspartner$van$multidisciplinaire$installatie$Studio$Urbanization.$$

Buenos+Aires+Cultura:$Partner$binnen$het$interstedelijk$platform$Argentinië$$

Campo:+Partner$binnen$Work$in$progress$en$partner$binnen$het$interstedelijke$platform$in$Gent$$



CC+Berchem:$partner$‘Waarheidscommisie’$$

CC+ Mechelen:+ Structurele$ partner$Mechelen.$ Algemene$ ondersteuning$ tijdens$MAF$ in$Mechelen$ (Techniek,$
locatie,$etc.)$en$partner$in$de$samenwerking$met$H30$binnen$Studio$Urbanization.$$
+
Centro+ Cultural+ MATIENZO+ (AR):+ Cooperatief+ cultureel+ centrum.+ Matienzo$ produceert$ en$ ondersteunt$
initiatieven$ binnen$ de$ kunsten$ en$ in$ de$ verdere$ samenleving.$ Binnen$ MAF$ zijn$ zij$ partner$ binnen$ het$
interstedelijk$platform$met$residentie$van$Lucinda$Ra,$Benjamin$Van$De$Walle$en$Agustin$Jais.$Ondersteuning$
binnen$de$creatie$van$nieuwe$producties$en$spreiding.$$
+
Clase+Turista:+Inhoudelijke$en$structurele$Partner$bij$digitale$bibliotheek:$ontwikkeling$van$de$applicatie$en$het$
online$platform.$$

De+t+h+e+a+t+e+r+m+a+k+e+r:$Theaterwerkplaats$en$structurele$partner$binnen$Work$In$Progress.$$
+
De+ Warande:+ Provinciaal$ cultuurhuis$ Turnhout$ en+ structurele+ partner$ Work$ in$ Progress$ +$ $ coproducent$
MAPping$Turnhout$$
+
fABULEUS:+ biedt$ jonge$ mensen$ een$ professioneel$ kader$ om$ theater<$ en$ dansproducties$ te$ maken.$ Zowel$
jongeren$ als$ jongprofessionelen$ krijgen$ begeleiding$ op$ maat.$ Jong$ theater<$ en$ danstalent$ en$ meer$ ervaren$
makers$ werken$ samen.$ fABULEUS$ bouwt$ een$ warm$ artistiek$ nest$ in$ Leuven,$ van$ waaruit$ het$ nationaal$ en$
steeds$vaker$internationaal$de$vleugels$spreidt.$fABULEUS$is$partner$van$Work$In$Progress.$
+
Fameus:$Doorstroom$en$expertise$binnen$Studio$Urbanization.$$

FotoMuseum:$Inzet$van$expertise$en$spreiding$van$fototraject$MAF$$
+
GEN2020+Partner$Work$in$Progress,$inhoudelijke$en$structurele$partner$Mechelen,$producent$Pax$Europa.$$
+
H30+ Mechelen:$ Artistieke$ werkplaats.$ Partner$ Studio$ Urbanization$ en$ structurele$ samenwerking$ MAF$ in$
Mechelen.$$
+
Interventiegroep+zakelijke+samenwerking:$Tussen$Madam$Fortuna,$Kunst$Z,$Tutti$Fratelli,$Kosmonaut,$De$
Veerman$en$Fiëbre.$Uitwisseling$van$expertise.$$

Kop+ Vzw:$ Kunstenaars$ondersteunend$platform.$Partner$binnen$beeldend$en$ communicatief$ luik$ van$MAF$+$
Curatie$Mental$Movies$$
+
Kosmonaut:+ Alternatief$ productie<$ en$ managementbureau.$ Partner$ work$ in$ progress$ en$ van$ het$ dans$ luik$
binnen$MAF$$
+
KunstZ:$ Is$ een$ organisatie$ die$ inzet$ op$ de$ opleiding,$ ondersteuning$ en$ begeleiding$ van$ acteurs$ en$
podiumkunstenaars$van$diverse$origine.$$Partner$Work$In$Progress$met$als$rol$de$instroom$van$nieuw$artistiek$
talent$ (Aicha$Cissé)$ te$ garanderen.$ Coproducent$ ‘Point$ Point$ Period’$ en$ ‘Connecting$People’.$ Partner$ binnen$
het$project$‘4e$republiek’$en$mogelijke$coproducent$in$de$opvolging$van$internationale$producties$die$worden$
ontwikkeld$binnen$het$inter<city$platform$van$MAF.$$
+
KVS:+ Structurele$ partner$ in$ het$ interstedelijk$ platform.$ Locatie$ en$ residentiepartner$ Brussel.$ Coproducent$
MAPping$Brussel,$Tarantino$en$Malcom$X$
+
Let’s+Go+Urban:$Partner$Work$in$progress$
$
Lokaal+cultuurbeleid+Antwerpen:$Locatie$en$ondersteuning$bij$de$productie$‘De$waarheidscommissie’$$
+
Lucinda+Ra:$Theatercollectief.$Residentie<collectief$Buenos$Aires.$$

LUXOR:+Partner$binnen$het$inter<city$platform$in$Rotterdam$en$de$uitbouw$van$het$Europees$netwerk$van$
MAF.$Coproducent$MAPping$Rotterdam.$$



MAS:+Structurele$partner$Mictland++

Monty:$ een$ kunstencentrum$ op$ het$ kruispunt$ van$ dans,$ theater,$ video$ en$ performance. Coproducent$ De$
Waarheidscommissie.$
+

MOOOV:$Cinema$Novo$en$Open$Doek$gaan$niet$langer$als$twee$aparte$festivals$door$het$leven$,$maar$als$een$
krachtig$label$dat$garant$staat$voor$‘goede$films,$uit$de$hele$wereld,$én$in$heel$Vlaanderen’.$+Binnen$MAF$
partner$van$Mental$Movies$waarbij$zij$in$contact$staan$met$regisseurs$en$scenaristen$wereldwijd$en$de$
spreiding$van$dit$programma$mee$zullen$opnemen.+

OO90:$ Platform$ voor$ hedendaagse$ kunst.$ Partner$ binnen$ interstedelijk$ platform$ Istanbul,$ Erki$ De$ vries$ (Les$
soeurs$)$
+

Permeke:+ samenwerking$ digitale$ bibliotheek,$ Studio$ Urbanization$ (rond$ tekst$ en$ slampoetry)$ +$ logistiek$ en$
repetitieruimte$
+

Pianofabriek:$Inhoudelijke$partner$in$de$stad$Brussel$
+

Batard:+Curatiepartner$binnen$“Brussel$in$Antwerpen”$

System+D:$+Curatiepartner$binnen$“Brussel$in$Antwerpen”$

K.A.K:$Curatiepartner$binnen$“Brussel$in$Antwerpen”$$

Rataplan:$Partner$binnen$Work$in$progress$en$de$derde$Republiek$$

Luxemburg:$Partner$binnen$Work$in$progress$en$de$derde$Republiek$

Rooftoptiger:+Partner$binnen$Studio$Urbanization.$+

Stad+Mechelen+(Diversiteit+en+Participatie):$Partner$interstedelijk$platform$Mechelen$en$MAPping$Mechelen$+$
kunsteducatief$parcour.$$

t,arsenaal+ mechelen:$ MAPping$ Mechelen,$ structurele$ samenwerking$ Mechelen$ en$ Work$ in$ progress.$
Logistieke,$locatie$en$inhoudelijke$partner$voor$‘weekend<dance’$in$Mechelen$
+

Transfo+Collect:+Partner$Studio$Urbanization$en$mogelijke$doorstroom$van$artiesten.$$

UNAM:$Vrije$universiteit$Mexico$city.$Partner$binnen$het$interstedelijk$platform$in$Mexico$City.$Residentie$en$
ondersteuning$binnen$het$ontwikkelingstraject$van$Fikry$el$Azzouzi$en$Osei$Bantu.$Inhoudelijke$input$door$
Natalia$Velazco$Placencia.$$

Urban+Woorden:$partner$Work$In$Progress$en$miniconferenties$(tijdens$WIP)$+$partner$digitale$bibliotheek$
+

Victoria+Delux:+Partner$Work$in$progress$en$curatie$partner$binnen$“Gent$in$Antwerpen”$

Villanella/DEStudio:$ podium$ voor$ jong$ publiek$ en$ centrum$ voor$ jong$ talent.$ Partner$ work$ in$ progress$ en$
coproducent.$$
+

Vooruit:$Coproducent$MAPping$Gent$(2017<$2021)$als$eerste$onderzoek$naar$verder$samenwerkingen$binnen$
de$stad$Gent$$

VTi:$ steunpunt$ voor$ podiumkunsten$ in$ Vlaanderen.$ VTi$ zet$ in$ op$ verdieping$ en$ dialoog$ tussen$ artiesten$ en$
kunstensector.$$
+

WPZimmer:$ wpZimmer$ is$ een$ werkplaats$ in$ Antwerpen$met$ een$ sterk$ internationale$ inslag:$ een$ plek$ waar$
startende$ kunstenaars$ hun$ werk$ kunnen$ ontwikkelen.$ Residentie,$ accommodatie,$ logistieke$ en$ technische$
ondersteuning$van$resdentieartiesten.$Daarnaast$ook$inhoudelijke$partner$binnen$het$dans<luik$van$MAF.$$
$



Zoo+Humain:+‘De$waarheidscommissie’$$

C.H.I.P.S+en+S.T.A.M.P+media:$Partners$binnen$de$uitbouw$van$het$onderzoek$naar$nieuwe$communicatie<$en$
mediakanalen.$

Champ+d’action:$Coproducent$van$Urban$IN$C$Project$$

Het+Paleis:$Locatiepartner$Les$Soeurs$

Studio+Cayab:$Inter<city$partner$in$Mexico$City$en$host$voor$het$Brusselse$collectief$Farm$Prod$dat$in$2015$een$
belanrijke$rol$speelde$binnen$het$beeldend$project$MURAL.$Partner$binnen$beeldend$luik$van$Mental$Movies$
en$de$uitwerking$en$de$digitalisatie$van$MAPping.$$

$

$

$$

$

$$





México, Distrito Federal a 14 de Enero de 2016

Fiëbre vzw
Ruth Van Ammel

Israel Aldana Molina

Fundador

Finally, sharing the same idea, please, If you have any questions  
do not hesitate to contact me. 
We cant’t wait for this to take place soon.

We are what we see. And we represent what we like... and we 
like to imagine.

Greeting and thanks.

All of us in Studio Cayab, are filled with pride for the invitation 
to participate in Mestizo Arts Festival. This kind of proyects 
excite us, as they remind us and encourage us to do what we 
like the most: imagine.

For Studio Cayab, to participate in "Mental Movies" and the 
Brussels Art collective Farm Prod is a huge opportunity to 
project our ideas, with the passion that distinguishes us.
We are excited to share our knowledge with the MAF and 
even more than we have been taken into account for this.

Studio Cayab is glad to accept the invitation from Mestizo Arts 
Festival, to host the Brussels Art collective Farm Prod in Mexico, 
and cooperate on the 'Mental movies' project, as well as our 
help in the digitisation of MAPping. 
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INTENTIEVERKLARING+
+
+
+
+
+
Deze+ intentieverklaring+ betreft+ een+ samenwerking+ tussen+ kunstZ,+ Tutti+ Fratelli,+ De+ Veerman,+
Madam+Fortuna,+Fiëbre+en+Kosmonaut+
!
Als! kunstenorganisaties! vinden! we! het! belangrijk! om! op! de! hoogte! te! blijven! van! zakelijke!
ontwikkelingen!en!om!vertegenwoordigd! te!zijn! in!diverse!overlegorganen.!Omdat!we!als!kleine!
organisaties! merken! dat! dat! qua! taaklast! niet! evident! is,! beslisten! bovengenoemden! om! de!
krachten!te!bundelen.!
!
Alle!betrokkenen!gaan!voor!:!
>!informatie!uitwisselen!op!zakelijk,!beleidsmatig!en!organisatorisch!niveau!
>! elkaars! werking! beter! leren! kennen! en! zo! elkaar! gerichter! op! logistiek,! praktisch! niveau!
ondersteunen!
!
Respectievelijke!acties!:!!
>!er!wordt!een!online!forum!aangemaakt,!waar!iedereen!lid!van!is,!waar!op!een!snelle!en!efficiente!
manier!zakelijke,!beleidsmatige!en!organisatorische!informatie!kan!worden!uitgewisseld!
>! er! zal! per! kwartaal! een! ontmoeting! plaatsvinden.! Elke! organisatie! ontvangt! om! beurt! alle!
betrokkenen!in!zijn!of!haar!eigen!organisatie.!!
!
In!de!toekomst!zal!worden!besproken!op!welke!manier!we!elkaar!nog!meer!op!de!hoogte!kunnen!
houden!en!elkaar!nog!beter!kunnen!ondersteunen.!Tot!slot!kan!dit!initiatief!ten!allen!tijde!worden!
uitgebreid!indien!er!nog!andere,!gelijksoortige!organisaties!interesse!hebben.!
!
Opgemaakt!te!Antwerpen!op!1!september!2015,!!
!
Anne!De!Roeck!–!Tutti!Fratelli!
!
Griet!Pauwels!en!Daan!Simons!–!De!Veerman!
!
Eline!Van!Hoye!–!kunstZ!
!
Delphine!Maenhout!–!Madam!Fortuna!
!
Heleen!Fivez!–!Fiëbre!
!
Lena!Meckler!–!Kosmonaut!



 
 
 

Buenos Aires, September 8th, 2015 

 

To whom it may concern: 

Through this letter of intent I wish to express my interest in participating in the “Trilogy” program, 
organized by thel Mestizo Arts Festival, based in Antwerp, Belgium. The program consists in a residency 
for the research, creation and curatorship in art, to be developed in the city of Antwerp in 2016, 2017 and 
2018.  

I am very pleased and excited with the prospect of participating in this program, which would be a 
fundamental step in my personal development as an artist, curator and cultural manager, as well as with 
the chance of participating in a creative exchange process for the mutual influence on and benefit of both  
Antwerp and Buenos Aires. 

Yours sincerely, 

 

 

Agustín Jais 

  



Structurele samenwerking wpZimmer - Mestizo Arts Festival 

In 2014 werkten Mestizo Arts Festival en wpZimmer voor het eerst intensief samen, een samenwerking die
beide partijen goed beviel. Onze eerste jaren van experiment en organische uitwisselingen legden een basis
voor een meer structureel residentie-parcours. Jaarlijks landt Mestizo Arts Festival gedurende een week in
wpZimmer voor  labo's en presentaties. Concreet gaat het om een zorgvuldige mix van praktijk,
toonmomenten, reflectie rond het jaarthema, onderzoek, debat en uitwisseling van expertise. 

In de periode 2017-2021 willen we graag het partnerschap inhoudelijk verdiepen, verduurzamen en verder gaan
met de uitwisseling. Concreet gaat het om volgende engagementen:

1. wpZimmer houdt de laatste week van oktober vrij voor MAF en biedt onderdak aan de  labo's en het
reflexieve luik dat aansluit bij het centrale thema van het festival.

2. wpZimmer voorziet in deze periode accommodatie, gebruik van de infrastructuur en het beschikbaar
technisch materiaal, een werkbudget en technische ondersteuning.

3. wpZimmer biedt jaarlijks 2 uitwisselingsresidenties aan artiesten waarmee MAF in zee gaat. Internationale
artiesten krijgen zo de kans om te ontdekken wat er in Vlaanderen en Brussel artistiek leeft. 

De inzet van onze samenwerking is meervoudig: we gaan voor intensief artistiek overleg, kennisdeling en
artistieke uitwisseling tussen Antwerpen, Brussel, Buenos Aires en Mexico City. Zo bouwen we mee aan een
gedroomde kunstenpraktijk van de nieuwe stedelijkheid. Een kunstenpraktijk die bestaat uit het ontmoeten,
praten, inspireren, samenvloeien, en ruimte maken voor niet- of minder gekende artistieke praktijken die een
product zijn van de groei van de steden en toenemende migratiegolven. Tegelijk willen we zo bouwen aan een
nieuw, jong en divers stedelijk publiek.

Carine Meulders Gerardo Salinas
artistiek leider wp Zimmer artistiek leider MestizoArtsFestival
GASSTRAAT 90/ B-2060 ANTWERPEN VANDENPEEREBOOMSTRAAT 22
T +32/(0)3 225 10 66 / F +32/(0)3 225 21 35 2140 BORGERHOUT
BANK TRIODOS 523-0800222-47 T + 32/(0)3/440.21.34
carine  @wpzimme  r.be / www.wpzimmer.be www.mestizoartsfestival.be 









Gent,&9&september&2015&&
&
&
&
Betreft:&samenwerking&Mestizo&Arts&Festival&&&CAMPO&
&
&
Beste,&&
&
&
In&oktober&van&dit&jaar&zal&een&artistiek&medewerker&van&CAMPO&voor&het&eerst&zetelen&in&de&
feedbackgroep&van&Work%In%Progress&bij&Mestizo&Arts&Festival.&&
Dit&is&een&eerste&stap&in&de&toekomstige&samenwerking&tussen&CAMPO&en&Mestizo&Arts&Festival.&
Ook&de&komende&jaren&zullen&we&nl.&deel&uitmaken&van&de&coöperatie&rond&Work%In%Progress,&en&
deze&werking&versterken&waar&we&kunnen&(feedbackgroep,&begeleiden&van&artiesten,&…).&&
&
Van&onze&kant&uit&zien&we&in&Mestizo&Arts&Festival&een&partner&die&mee&kan&zorgen&voor&een&
toekomstige&instroom&in&CAMPO&naar&functies&als&productie,&presentatie&of&verdere&
ontwikkeling.&CAMPO&kan&m.a.w.&een&mogelijke&verdere&stap&bieden&aan&beloftevolle&makers&uit&
de&MAFQwerking.&
&
Indien&u&hierover&nog&vragen&heeft,&kan&u&mij&steeds&contacteren&via&marika@campo.nu&of&op&09&
223&00&00.&&
&
&
Met&vriendelijke&groeten,&&
&
&
Marika&Ingels&
Artistieke&coördinatie&
&
 
&











Rooftoptiger werkt in 2016 samen met 
Fiëbre vzw voor Studio Urbanization en 
Mestizo Arts Festival met de installatie 
Transformer. 
Wij kijken ernaar uit  
GRRRRR 
Sara Dandois 

 



 
 

 
 
 
 
Antwerpen, 10 september 2015 
 
 
 
L.S.,  
 
 
 
Hierbij verbindt Lucinda Ra zich ertoe om gedurende de periode van 2016 tot 2018 
mee te werken aan het project van Mestizo Arts Festival. We zullen in die periode 
een link onderzoeken met diverse collectieven en netwerken in Buenos Aires. Dat 
gaat van een verkenning in 2016 die voortgezet wordt in 2017.  
In 2018 zal MAF/Fiëbre een deel van de kosten van de werking van Lucinda Ra op 
zich nemen, ter waarde van 2500 euro, en speelplek garanderen voor 1 of 
meerdere werken van Lucinda Ra die beinvloedt werden door dit traject binnen 
MAF. Lucinda Ra zal onderzoeken hoe dit contact ons werk als collectief beïnvloedt 
en daarvan getuigenis leveren binnen de MAF werking. 
We zien dit als een uitgelezen kans om ons onderzoek naar stedelijkheid en 
gedeelde economieën - en onze zoektocht naar een coöperatieve werking, verder 
vorm te geven.  
 
Met plezier.  
 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Simon Allemeersch, namens Lucinda Ra. 
 







!

___________________________________________________________________ 
www.edclaseturista.com.ar 
tel. [54 11] 4854.6559   
Bonpland 1135 '5'   
Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
Argentina!

 
Buenos Aires, Augustus 27, 2015 

 
To Whom It May Concern: 
 
I write these lines to let you know that our 
publishing house Clase Turista wants to work with 
Fiëbre in the production and distribution of the 
Digital library in Antwerp, and in the investigation 
of the posibilities to develop this project in other 
cities in Flanders/Europe.  
 
We also want to help in the promotion of Flemish 
literature in Latin America by presentation in the 
Book Fair of Buenos Aires, the bigest spanish book 
fair with more tan 1.200.000 visitors each edition. 
 
If you have any questions or concerns, don't hesitate 
to let me know. 
 
 
 
 
 

Iván Moiseeff 
DIRECTOR 
!
!!





Van: Gert Van Overloop  <g.vanoverloop@east-man.be>  
Datum: 13 januari 2016 12:04 
Onderwerp: intentieverklaring Mestizo arts Festival 
Aan: heleen@fiebre.be, gerardo.salinas@arenbergschouwburg.be 
 
 
Dag Heleen en Gerardo, 
 
zoals gezegd willen we vanuit vzw Eastman meewerken aan het traject dat jullie 
vanuit het festival met Osei Bantu willen uitwerken. We denken ondermeer aan 
de artistieke coaching door één van onze vaste assistent-choreografen om hen 
verder te begeleiden naar een mogelijk toonmoment tijdens Maf 2016. 
 
We kunnen ook zeker verder kijken om te kijken hoe we dit verder 
concretiseren.We zijn uiteraard ook bereid om dit met meerdere partners verder 
uit te werken, zoals bijv. de Theatermaker. Laat ons hierover snel samenzitten. 
 
Veel groeten, 
 
Gert 
EASTMAN 
 
 
!
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September!2015!!

!

Betreft:!Intentieverklaring!van!KOP!VZW!t.a.v.!Mestizo!Arts!Festival!!

!

Beste!leden!van!de!commissie,!!

!

KOP!VZW!staat!voor!Kunstenaars!Ondersteunend!Platform!en!stelt!als!missie!de!presentatie!en!

ondersteuning!voorop!van!kunstenaars!uit!de!verschillende!kunstdisciplines,!met!een!extra!aandacht!voor!

de!startende!kunstenaar.!

!

Sinds!dit!jaar!werkte!KOP!VZW!samen!met!het!Mestizo!Arts!Festival!rond!het!project:!MURAL.!Hierbij!

engageerde!KOP!zich!om!net!als!andere!locaties!een!muur!te!bewerken!met!een!aantal!beeldend!

kunstenaars.!Omwille!van!de!fijne!samenwerking,!merken!wij!dat!reeds!enkele!van!de!kunstenaars!verder!

doorstromen!naar!andere!opdrachten!via!MAF.!!

!

We!willen!dan!ook!graag!in!de!toekomst!verder!samenwerken!met!Fiëbre!en!Mestizo!Arts!Festival.!!

Concreet!!zullen!we!binnen!MAF!een!rol!spelen!in!het!beeldend,!illustratief!en!communicatief!luik.!!

!

In!2017!zal!KOP!VZW!het!project!Mental!Movies!mee!cureren.!Hiervoor!wordt!een!overkoepeld!concept!

uitgewerkt!en!worden!er!per!Mental!Movie!beelden!ontworpen!door!de!beeldend!kunstenaars!van!KOP!

VZW.!!

!

We!kijken!alvast!uit!naar!deze!samenwerking.!!

!

Met!vriendelijke!groeten,!!

Daniela!Castro!Ramirez!!

!

























!
 

Donderdag 3 september 2015 
 
 

INTENTIEVERKLARING 
 
 
 

Middels dit begeleidend schrijven willen wij u kort toelichten waarover ons initiatief gaat.  
 
In samenwerking met Mestizo Arts Festival creeëren we opnieuw een Artistic Urban Dance Battle 
waarin ons nieuw concept van vorig editie 2014 van 2 duo’s van dansers en beatboxers het beste 
van zichzelf geven en het tegen mekaar opnemen. De dansers tonen hun moves op het beatboxen.  
 
 
Alsook zal er een nieuwe productie plaatsvinden, genaamd Mirror of Society. Het gaat over de 
weerspiegeling van de samenleving, hoe de jongeren de samenleving ervaren. Deze creatie geeft 
als boodschap weer om meer in de jongeren van nu te investeren, om meer kansen te geven aan 
hen zodat ook hun doelen/dromen gerealiseerd kunnen worden.  
 
Dit zal in het najaar georganiseerd worden.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 

        
 
Sihame El Kaouakibi                       
Directrice Let’s Go Urban vzw  









 

 
 

Antwerpen, 3 september 2015 
 

 
 
Beste leden van de commissie, 
 
 
 
Kosmonaut Production biedt kunstenaars van diverse achtergronden professionele ondersteuning in de 
vormgeving van hun trajecten en bij de realisatie van artistieke creaties. Op basis van de noden van de 
artiest wordt een trajectbegeleidingsplan opgemaakt. Samenwerkingen variëren van eerder vrijblijvend 
advies tot zeer nauwe, inhoudelijke betrokkenheid bij een project. Voor Kosmonaut, als beginnende 
organisatie, betekent de samenwerking met Fiebre een kans om verder te groeien en zich te vestigen in 
het culturele veld.  
Daarnaast geloven we dat de samenwerking met Fiebre de artiesten met wie wij werken tegoed komt. 
Kosmonaut helpt de artiest daar waar de nood het hoogst is, om zo zijn/haar doorgroei, duurzaamheid 
van het werk en internationalisering mogelijk te maken. Wij geloven dat de samenwerking met Fiebre hier 
een rol in kan spelen.  
 

Met plezier gaan wij op de vraag van Fiebre vzw in om tijdens het Mestizo Art Festival van 2016 en 2017 
samen te werken. Deze samenwerking bestaat uit: 

- Uitwisseling van artiesten door elk jaar 1 artiest van kosmonaut op de Work in Progress te 
programmeren. Fiebre zal artiesten die zoeken naar omkadering en begeleiding naar Kosmonaut 
doorsturen. Van daaruit kunnen we bekijken of er met de artiest een samenwerking kan 
uitvloeien. 

- Lena Meckler zal deelnemen aan een inhoudelijke feedbacksessie tijdens de Work in Progress, 
dit is afhankelijk van welke artiesten er op het programma staan 

 

Bij de selectie van de projecten ligt onze belangrijkste focus op kwaliteit en uniciteit. Het is voor 
Kosmonaut belangrijk om niet met elke organisatie samen te werken, maar te kijken of er zowel 
inhoudelijk raakpunten zijn als ook dezelfde verwachtingen aan een samenwerking gesteld worden.  
Wij zijn ervan overtuigd dat wij elkaar kunnen versterken en aanvullen in de succesvolle realisatie van een 
dansprogramma op het Mestizo Art Festival 2015. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Anastasia Tchernokondratenko 
Shari Aku Legbedje 
Lena Meckler 
 
Kosmonaut Production vzw 
Boomgaardstraat 167 
2018 Antwerpen 
www.kosmonautproduction.org 
hello@kosmonautproduction.org 
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Beste Heleen, 

 

 

We kenden MENTAL MOVIES al en ik had een paar jaar geleden in Buenos Aires al kunnen 

kennismaken met de mensen van CLASE TURISTA. 

Het lijkt me geweldig om samen een nieuwe editie van MENTAL MOVIES te realiseren. We willen als 

MOOOV graag participeren. Onze contacten wereldwijd met regisseurs en scenaristen zullen we 

gebruiken om de schrijvers te engageren voor MENTAL MOVIES. 

Bij deze engageert MOOOV zich om mee te werken aan MENTAL MOVIES. We zullen het project dan 

ook graag presenteren aan onze lokale partners voor een voorstelling van MENTAL MOVIES. 

 

met vriendelijke groetjes 

 

Marc Boonen 

 

 

MOOOV – films facing the world 

film distribution - film festivals – film education -  film actvities 

Warandestraat 42 

B - 2300 Turnhout 

t +32 14 47 23 30 

m +32 476 80 38 35 

www.mooov.be!



!

!

Leuven,!1!september!2015!

!

Beste!Gerardo!en!Heleen,!!

Al!enkele!jaren!werken!Urban!Woorden!en!het!Mestizo!Arts!Festival!samen.!Wat!begon!
met!een!samenwerking!rond!slampoetry!(ikv!project!Versus!)!en!deelname!aan!Work!In!
Progress! is! uitgegroeid! tot! een! boeiende! structurele! en! inhoudelijke! samenwerking.!!
Beide! organisaties! hebben! in! de! laatste! jaren! een! netwerk! en! expertise! opgebouwd!
binnen! de! nieuwe! stedelijke! kunsten! die! ze! graag! delen! om! zo! elkanders! werking! te!
versterken.!!

Urban!woorden!zal!daartoe!aan!volgende!projecten!van!MAF16,!17!en!18!meewerken:!!

• Tussen! de! work! in! Progress! voorstellingen! door! organiseert! MAF! miniT
conferenties! waarbij! ze! partners! en! artiesten! uitnodigd! om! te! komen! spreken!
over!‘topics’!waar!zij!expertise!in!opbouwden!en!die!een!voedingsbodem!kunnen!
zijn!voor!discussies!die!ook!in!de!kunsten!leven.!Urbanwoorden!wil!graag!in!haar!
netwerk! op! zoek! gaan! naar! mogelijke! sprekers! en! thema’s! om! de! miniT
conferenties!in!te!vullen.!!

• WIP!
o UWoorden!zal!hulpen!met!artistieke!curatie!!tijdens!de!Work!in!Progress!
o UWoorden!zal!haar!nieuwe!stukken!vertonen!op!de!Work!in!Progress!

• Urbanwoorden! zal! de! curatie! op! zich! nemen! van! de! avond! rond! Spelregels!
(2016),!Eigendom! (2017),!Verbeelding! (2018).!Uwoorden! zal! naast! curatie! ook!
mee!communicatie!en!organisatie!op!zich!nemen.!!

!

Bovenop! inhoudelijke!en! communicatieve!ondersteuning!zal!UWoorden!ook! financieel!
een!bijdrage!voorzien!(500T1000!euro)!per!jaar.!!

Allerbeste!groeten,!!

Tunde!Adefioye!





 
 
 

Buenos Aires, September 8th, 2015 

 

Dear Mr. Benjamin Vandewalle: 

Through this letter we wish to invite you to an arts residency in 2016 at Club Cultural Matienzo, Buenos 
Aires.  

The program will focus in the research for the creation of your work “Birdwatching 4x4” in our country.  

To this end, Club Cultural Matienzo expresses hereby its willingness to guarantee the accommodation 
and other conditions required to carry out your activities in the Argentine Republic in the best possible 
conditions. 

We sincerely hope you accept this invitation to carry out the project for the benefit of both the 
communities of Belgium and Argentina and their respective potential for creativity.  

Yours sincerely, 

 

 

 

Juan Aranovich 

Director 

Club Cultural Matienzo  

  



 
 
 
 

Buenos Aires, September 8th, 2015 

 

Dear members of “Lucinda Ra” arts collective: 

Through this letter we wish to invite you to an arts residency in 2016 at Club Cultural Matienzo, Buenos 
Aires.  

The project entails your visit to Argentina to develop creative practices in research, art production, 
exhibition and distribution. 

To this end, Club Cultural Matienzo expresses hereby its willingness and disposition to undertake jointly 
with the Mestizo Arts Festival the development of this project, by guaranteeing the accommodation and 
other conditions required to carry out your activities in the Argentine Republic. 

We sincerely hope you accept this invitation to carry out the project for the benefit of both the 
communities of Belgium and Argentina and their respective potential for creativity.  

Yours sincerely, 

 

 

 

Juan Aranovich 

Director 

Club Cultural Matienzo  

  



 
 
 

Buenos Aires, September 8th, 2015 

 

To whom it may concern: 

Through the present letter of intent, I, in my capacity of director of Club Cultural Matienzo, an 
organization based in Buenos Aires, Argentina, wish to express our interest in inviting Mr. Benjamin 
Vandewalle to an arts residency program in our institution. 

The program, created as a joint project between Club Cultural Matienzo and the Mestizo Arts Festival 
based in Antwerp, Belgium, will focus in the research for the creation of Mr. Vandewalle’s work 
“Birdwatching 4x4” in our country.  

To this end, Club Cultural Matienzo expresses hereby its willingness to guarantee the accommodation 
and other conditions required to carry out his activities in the Argentine Republic in the best possible 
conditions. 

We are pleased and absolutely delighted with the possibility of this project between Club Cultural 
Matienzo and the Mestizo Arts Festival, as it will strengthen cooperation between our organizations as 
well as the bonds that both started to forge in 2012 and that, through the joint participation in exhibitions, 
festivals, artistic contests and forums, have already built a solid bridge for the exchange, cultural 
influence and creative production in and between both cities.  

We sincerely hope this project will grow stronger for the benefit of both communities and their respective 
potential for creativity.  

Yours sincerely, 

  

 

 

Juan Aranovich 

Director 

Club Cultural Matienzo 

 

 



 
 
 

Buenos Aires, September 8th, 2015 

 

To whom it may concern: 

Through the present letter of intent, I, in my capacity of director of Club Cultural Matienzo, an 
organization based in Buenos Aires, Argentina, wish to express our interest in inviting the members of 
“Lucinda Ra” arts collective to an arts residency program in our institution. 

The program, created as a joint project between Club Cultural Matienzo and the Mestizo Arts Festival 
based in Antwerp, Belgium, entails the visit of both members of the aforementioned collective to 
Argentina to develop creative practices in research, art production, exhibition and distribution. 

To this end, Club Cultural Matienzo expresses hereby its willingness to guarantee the accommodation 
and other conditions required to carry out their activities in the Argentine Republic in the best possible 
conditions. 

We are pleased and absolutely delighted with the possibility of this project between Club Cultural 
Matienzo and the Mestizo Arts Festival, as it will strengthen cooperation between our organizations as 
well as the bonds that both started to forge in 2012 and that, through the joint participation in exhibitions, 
festivals, artistic contests and forums, have already built a solid bridge for the exchange, cultural 
influence and creative production in and between both cities.  

We sincerely hope this project will grow stronger for the benefit of both communities and their respective 
potential for creativity.  

Yours sincerely, 

  

 

 

Juan Aranovich 

Director 

Club Cultural Matienzo 






