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Broodje Mix
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Leen Gos - ECRU



Broodje Mix: Wat? Wie? Waar? Wanneer?

Doelstelling: ontwikkeling van participatief platform waar jongeren uit de regio hun artistiek talent kunnen 
ontdekken, ontplooien en presenteren.

Trekkers zijn Arktos Limburg en ECRU, IGS rond cultuur en erfgoed in Midden-Limburg

Kernpartners zijn de cc’s van Leopoldsburg, Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren

C-mine Genk is betrokken als expertise partner.

Looptijd project: 3 jaar, 1 juli 2022 t.e.m. 30 juni 2025.





PILOOTFASE



Wat ging hieraan vooraf?

Pilootfase: Klub Karbon

Klub Karbon vertrok vanuit de constatatie dat het aanbod van de cc’s (cc MUZE, C-mine en Casino Cultuurhuis 
Houthalen-Helchteren) niet toegespitst was op de interesses van de jongeren die aan de cc’s hun hangplek 
hebben/jongeren in een kwetsbare situatie. Noodzaak om deze jongeren te bevragen en de programmatie 
aan te passen aan hun interesses. CC’s kunnen dit niet zelf wegens geen expertise in bereiken van deze 
jongeren. Arktos Limburg wordt ingeschakeld.

→Filmpje publiq over Klub Karbon (Praktijkvoorbeeld cultuureducatie: Klub Karbon – YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=wZe_JQa9-BE&t=58s


Conclusies na pilootfase Klub Karbon

- what’s in it for me? voor jongeren. Waarom zouden ze deelnemen? Wat betekent cultuur voor hen? 

Werd in eerste fase over het hoofd gezien. → interview Jamil invoegen

- er zit ontzettend veel artistiek talent bij de jongeren die in eerste fase bereikt werden.

- geen draagvlak bij jongeren voor naam Klub Karbon (link met mijngeschiedenis is geen must meer voor 

deze generatie).

- Arktos krijgt moeilijk aansluiting bij jongeren in Genk, inschakelen van Gigos is noodzakelijk.

- sfeerbeelden via Instagrampagina Klub Karbon.



VAN KLUB KARBON 

NAAR BROODJE MIX



Van Klub Karbon naar Broodje Mix

- Nieuwe doelstelling: artistiek talent van jongeren valoriseren (programmagroepje komt op de 

achtergrond) via aanbieden van workshops en individuele begeleidingen van (kwetsbare) jongeren door 

kunstenaars;

- Verschillende kunstdisciplines!

- Uitbreiding binnen ECRU regio: meer cc’s betrekken (CC Leopoldsburg en CC Beringen zeggen toe om ook 

in te stappen, CC Muze en Casino cultuurhuis Houthalen-Helchteren blijven kernpartners)

- Duidelijke bepaling van de rollen van elk van de partners in het project + afgeklopte financiële inbreng;

- Ook de jongeren van het pilootproject bevestigden hun steun voor het project!

- Aandacht voor verduurzaming van het project;

- Rijping van het project heeft 1,5 jaar, een 10-tal bijeenkomsten van alle partners en 2 pogingen tot 

subsidieaanvraag binnen decreet bovenlokale cultuurwerking gekost.

- → goedgekeurde middelen: 177 556 euro (verdeeld over 3 jaar)



Vragen?


