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ALLEMAAL BELGEN EN ALLEMAAL VERSCHILLEND
Een artistiek weekend
georganiseerd door de jongeren van multiBEL
Op 5 en 6 mei aanstaande vraagt het BELvue in Brussel met concerten, een
minitentoonstelling en creatieve workshops extra aandacht voor heel jong Brussels
talent. Het programma is het werk van multiBEL, een groep jonge Brusselaars die al 6
maanden met het museum samenwerken in een participatief traject.
Elke week komen Chaima, Reda, Melina, Sara en Faysal bijeen in het BELvue, waar zij
samen met het team van het museum en hun begeleider van de Foyer in Molenbeek
activiteiten opzetten voor jongeren van hun leeftijd. Zij kozen voor de naam “multiBEL”: ‘multi’
voor ‘multicultureel’ en ‘BEL’ voor ‘België’ of ook ‘BELvue’. Als je hun vraagt om iets te zeggen
over hun identiteit, antwoorden ze “we zijn allemaal Belgen en allemaal verschillend”. Op 5 en
6 mei aanstaande willen zij een weekend organiseren waarbij ze aandacht vragen voor jonge
kunstenaars, die een afspiegeling vormen van de diversiteit in Brussel en van hun identiteit.
Het groepje tieners, dat al lange tijd betrokken is bij artistieke projecten samen met het
jeugdhuis Foyer in Molenbeek, zal optreden met een lied dat ze zelf hebben gecomponeerd
en er ook hun clip voorstellen, die deels is opgenomen in het BELvue maar ook op
verschillende plaatsen in Brussel. Andere artiesten zullen ook de microfoon overnemen, zoals
Young King Beat & D3i, Wel'Done, Don Dagur, 1Fame, Wica & Co, Los Hermanos Karam of
Domy Bi.
multiBEL wil het publiek ook laten kennismaken met andere disciplines. Nu ze vertrouwd zijn
met musea, vragen ze enkele jonge kunstenaars om hun creaties te komen voorstellen. Zo
zullen street art, tekeningen en schilderijen worden geëxposeerd in een minitentoonstelling in
de zalen op de benedenverdieping.
Bovendien zijn er ook workshops voor het publiek voorzien, met onder andere initiaties in
street art, het maken van beats en ook upcycling naaien. Tijdens die sessie leren de
bezoekers een oud kledingstuk opfleuren in stijl.
multiBEL en het BELvue museum kiezen tijdens dit weekend van de Irisfeesten voor een
programma dat eer betuigt aan jong Brussels talent in actie.

PROGRAMMA
WORKSHOPS – ATELIERS - zaterdag & zondag
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14u-16u: workshop Street Art-initiatie: maak een werk op basis van
je emoties.
Enkel op zondag, 14u-16u: BELbeats : creatie van eigen beats en
freestyle
16u-18u: Textielcreatie door Approche Couture: geef je oude kledij
een nieuw leven!
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CONCERTEN - zaterdag & zondag







14u30 – 15u: multiBEL (Franse Rap)
15u – 15u20: Young King Beat & D3i (beatmaker & Rap)
15u30 – 16u20: Jonge Brusselse rappers: Wel'Done, Don Dagur & Wica, 1FAME (Rap
& Old School)
16u30 – 16u50 Los Hermanos Karam (Spaanse Rap)
Enkel op zaterdag, 17u – 17u20: Domy Bi (Eclectische multi-instrumentalisten Hip
Hop)
17u30 – 17u50: multiBEL

EXPO - zaterdag & zondag




10u-18u: Tentoonstelling van kunst gerealiseerd door jonge Brusselse talenten, elk
met hun eigen emoties, expressies en stijlen. Een expo vol diversiteit om te
ontdekken!
Kunstwerken van: Laly Lem; Anouk; Tatsiana Assily; Demii Soleil; Lune; Marie L'hoir

ism Foyer des Jeunes de Molenbeek / Foyer vzw

PRAKTISCHE INFO




Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018, van 14u tot 18u
Activiteiten gratis
Bezoek van het BELvue museum tegen het gebruikelijke tarief

MEER INFO :
www.belvue.be
en op het Facebook event: https://www.facebook.com/events/181330289160816/

BELvue museum
Paleizenplein 7
1000 Brussel
info@belvue.be
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Contact voor de pers :
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
t: +32 (0)2 545 08 02

