
ANIMO Kunstenaarscollectief - Halle 
Wij willen op de Maandagmarkt een winkelpand als creatieve werk-, leer- en ontmoetingsplek voor 
(amateur)kunstenaars ter beschikking stellen.  

De ruimte leent zich tot tekenen, schilderen, multimedia, collage,… 

Experimenteren, reflecteren en ontdekken van verschillende vormen beeldende kunst staan centraal. 

Met kunst leegstand te lijf! We brengen leven en creativiteit in centrum Halle. 

Locatie van het project 
We zullen het project uitvoeren in de B.E.A.T. Galerij en Ateljee, gelegen in het historisch stadscentrum van 
Halle, Maandagmarkt 6. De eigenaar stelt het pand sinds oktober 2018 open als creatief atelier met 
exporuimte. Lokale artiesten en organisaties krijgen er de mogelijkheid om hun creatief werk te ontplooien 
en te tonen aan een groter publiek.  

Wat houdt het project in 
Wij willen mensen op een laagdrempelige manier leiden tot diverse kunstvormen zoals teken- en 
schilderkunst, collage, installatiekunst… Het pand kan gebruikt worden als gedeelde werk-, leer- en 
ontmoetingsplek voor mensen met artistieke honger. We brengen tevens geïnteresseerde mensen naar de 
winkelstraten, meer leven in het centrum . 

 
Profiel van de doelgroep:  
 
Het kunstenaarscollectief richt zich zowel tot absolute beginners als tot (amateur)kunstenaars. We zijn 
complementair aan de Kunstacademie. Het accent ligt op ontmoeting, het sociaal contact en de uitwisseling. 
We mikken op een publiek dat om tal van redenen zijn weg niet, niet meer of nog niet vindt naar de 
kunstacademie. Mensen die willen experimenteren in een flexibel kader, senioren of anderen die thuis 
onvoldoende ruimte hebben voor een atelier, oud-studenten die na de voltooiing van hun opleiding nergens 
meer terecht kunnen… Sommigen zullen zich via dit project uiteindelijk aangemoedigd voelen om zich verder 
te ontplooien en lessen te volgen in een kunstacademie. 

Kunst is een expressie, een uitlaatklep en draagt bij tot bewustwording en communicatie. Samen cultuur 
maken en ervan proeven nodigt je uit om verbindingen te leggen, te ontmoeten en dialoog aan te gaan. 
Samenwerken met andere kunstenaars is verrijkend. 
 

Een uniek divers en laagdrempelig aanbod, waarbij de subsidie wordt aangewend voor: 

- Aanschaf basismateriaal waaronder tekengerief, verf, doeken, papier, schilderezels, krukjes 
- Tussenkomst in een 20-tal workshops met lesgever aan democratische prijzen 
- Onkostenvergoeding werk- en exporuimte. De wisselwerking tussen Atelier en Exporuimte biedt een 

unieke gelegenheid voor kunstenaars om ervaring op te doen met een tentoonstelling op te zetten 
- Betaling gids bij gezamenlijk bezoek aan 3 tentoonstellingen 

Zie budget. 
 

 



Zichtbaarheid en interactie met de stad: 

- Organisatie van jaarlijks minstens 3x Opendeur werk- en exporuimte tijdens evenementen 
georganiseerd door stad Halle, Handelaars en derden. We denken aan November Wereldmaand, 
Atelier in Beeld, lentekoopdagen, braderie, …  
 

- Met dit project op deze unieke, prachtige locatie midden in het oude stadscentrum van Halle willen 
we ook bijdragen aan het dynamiseren van de stad. Net zoals in vele steden kreeg het 
winkelcentrum van Halle het de laatste jaren zwaar te verduren met een leegloop van handelszaken. 
Onze dynamische aanwezigheid op Maandagmarkt 6 helpt mee aan een meer duurzame 
ontwikkeling van de stad. 
 

 

 

 

 



  
Budget 
De subsidies dienen : 

- Eénmalig voor Inrichting en uitrusting  
Aankoop basismateriaal 
Aankoop voor inrichting  

- Jaarlijks (2023 en 2024) voor 
Forfaitaire Onkostenvergoeding gebruik ruimte 
Vergoeding lesgevers workshop  
Promotiemateriaal voor de activiteiten/evenementen  
 

Wij vragen een budget van 19.500 €. 

 

 

 


