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AIR Antwerpen is een plek voor 

reflectie en artistieke research, 

met een klemtoon op beeldende 

kunst. Samenwerking met kunste-

naars uit andere disciplines of met 

wetenschappers is daarbinnen mo-

gelijk. Binnen zijn werking biedt 

air Antwerpen de mogelijkheid tot 

een werkverblijf aan buitenlandse 

kunstenaars of in Vlaanderen wo-

nende en werkende kunstenaars, 

die een samenwerking met een 

buitenlandse kunstenaar ambië-

ren. air Antwerpen ondersteunt 

de residenten inhoudelijk en, in de 

mate van het mogelijke, technisch. 

Bovendien wordt ernaar gestreefd 

verschillende vormen van samen-

werking aan te gaan met curatoren 

en partners binnen het artistieke 

veld, in het kader van coproducties 

en daaraan verbonden toonmomen-

ten. Sinds januari 2006 wordt  

air Antwerpen structureel gesub-

sidieerd als werkplaats door de 

Vlaamse overheid.  

www.airantwerpen.be

QO2 werd midden jaren negen

tig opgericht als ensemble voor 

hedendaagse muziek, met als 

uitgangspunt het gedachtegoed 

van John Cage en Fluxus. Sinds 

januari 2006 is Q-O2 een erkende 

werkplaats voor muziek en beel-

dende kunst in Brussel. Q-02 wil in 

die hoedanigheid blijven uitzoeken 

hoe en waar zogenoemde minimale 

en conceptuele kunst een realiteit 

uitpuurt of abstraheert tot een 

compositie, een klank, een beeld, 

een vorm, een idee. Dit in directe, 

spontane confrontatie met de kun-

stenaar en de toeschouwer.  

De werking van Q-O2 vertrekt 

vanuit een collectief van artiesten 

die projecten initiëren en is onder-

verdeeld in het opzetten van projec-

ten, het aanbieden van residenties 

en het openstellen van de eigen 

ruimte voor tentoonstellingen en 

concerten.  

www.q-o2.be 

 

Firefly is een Brusselse werk

plaats voor onderzoek, ontwik

keling en productie van projec

ten die het proces en de commu

nicatie centraal stellen. Firefly 

wil zich als ‘vrijplaats’ profileren 

voor projecten met antropologische 

en maatschappelijke inslag, die de 

grens verkennen tussen documen-

taire en fictie. De artistieke leiding 

is in handen van Els Dietvorst,  

Orla Barly en Wim Cuyvers, die in 

verschillende projecten met arties-

ten, academici of andere interessan-

te partners aan de slag gaan. Firefly 

beweegt zich op twee velden: via 

mentale creatieplatforms worden 

ideeën, maatschappelijke fenome-

nen en utopieën ontleed; in de cre-

atieplatformen worden deze ideeën 

via verschillende werkprocessen 

uitgewerkt. Sinds januari 2006 

wordt Firefly structureel gesubsidi-

eerd als werkplaats door de Vlaamse 

overheid.  

www.fireflyfilms.be

Bains::Connective is een artis

tiek laboratorium dat acht jaar 

geleden door de vzw Krul werd 

opgericht in het voormalige 

stedelijk zwembad van Vorst 

in Brussel. Bains::Connective is 

een werkplaats voor residenties 

in de beeldende kunsten, muziek, 

dans en andere disciplines. Ook 

projecten en voorstellen van kortere 

duur kunnen terecht in Bains::Con-

nective. De activiteiten, workshops, 

work-in-progress en voorstellingen 

die er plaatsvinden, vertrekken 

van experiment, ontwikkeling en 

uitwisseling binnen het interdisci-

plinaire veld. Het vroegere badhuis 

van Vorst kan daarnaast ook gezien 

worden als een architecturaal expe-

riment van geleidelijke renovatie en 

herbestemming. Bains::Connective 

profileert zich als een sociale en cul-

turele ontmoetingsplaats waar be-

zoekers, leden, buurtbewoners en 

het grotere publiek aangemoedigd 

worden om op een actieve manier 

deel te nemen of te ‘connecteren’. 

Sinds januari 2006 wordt Bains::

Connective als werkplaats structu-

reel gesubsidieerd door de Vlaamse 

overheid.  

www.bains.be
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