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Projecten 

• Buurt/jongeren

• Samenwerking WISPER

• Dampoortstraat eigenheid

• Thema leegstand/ruimte/publieke 
ruimte

• Sorry, not sorry / Kunst op straat

= SENS UNIQUE (10/15 – 5/16)





SU: Visie

Sens Unique

De Dampoortstraat als canvas.

De Dampoortstraat in beweging.

De Dampoortstraat daagt uit.

Wisselweg tussen bewoners, kunstenaars en passanten.

Gekneld tussen centrum en rand.

Een straat propvol ideeën, verhalen en ontmoeting.

De komende maanden gaan Graffiti en WISPER aan de slag in de Dampoortstraat. Op straat. Maar ook in 
huizen, etalages en leegstaande panden. Die transformeren we tot artistieke vrijplaatsen, werkruimtes en
open fora voor uitwisseling, dialoog en ideeën. Plekken zwanger van poëzie, proza, beeldend gestorm, dans
op straat. En muziek. Op en onder elke vierkante meter Dampoortstraat.

Maar vooral. Sens Unique is tweerichtingsverkeer. Tussen kunstenaars en de buurt. Hoe inspireert onze straat, 
wat weekt ze los? 

De Dampoortstraat inspireert en snakt naar experiment. Wij staan klaar.

Sens Unique luistert en verbindt.
Sens Unique schreeuwt het uit. 



EXPERTISE 

IN HUIS EXTERN



Succesverhalen



Allee du Kaai



Zwart wild



Demos



STEUN 

Subsidies
kunst en cultuur
Tijdelijke invulling
Alles Kan

Partners 
Wisper (achterban)
Graffiti (achterban)
Kunstonderwijs/kunstenaars
Buurt (handelaars, bewoners, organisaties)

SNS/Circa
…



PANDEN



JONGE KUNSTENAARS #1



JONGE KUNSTENAARS #2



JONGE KUNSTENAARS #3



TRAJECT

• Netwerk: interessepeiling/call

• Administratie: contract, verzekering, 
vertrouwen,

• Logistiek: inrichting panden 

• Ondersteuning partners vs ownership

• Communicatie zichtbaarheid / guerrilla-
communicatie 

• Programmatie 4 foyermomenten + 1 
slotweekend (open karakter)



PROGRAMMATIE

• 10/3    Sens Lyrique

• 7/4      Foyermoment

• 21/4    Foyermoment

• 7+8/5  Slotweekend met 



Sens Lyrique

SubsidiesSubsidies



Succesverhaal

• Gemeenschapsvorming 

• Multiculturaliteit

• Inbreken in dagdagelijkse setting

• Kracht vh collectief: illustratoren + 
dichters (aanhang + ownership) 

– DURF UITBESTEDEN!



Publieke ruimte als canvas



Spanningsveld

• Ontmoeting vs passage

• Street-art in brede zin

• Jong zijn in ‘publieke ruimte’ -> kunst is 
verzet

• Conform/vergunning VS streetart

• Verassings-element (flashmob)



Aftermovie SU



ZWAKTE

• Vertraging door gebrekkige kennis 
leegstandsinvulling + curatorschap

• Diverse gemeenschappen in de buurt 
activeren 

• Ownership jongeren mag nog sterker



STERKTE

• Mogelijkheden tot ruimte voor 
activiteiten

• Buurtnetwerk fors uitgebreid

• Expertise/inspiratie  -> Beleidsnota

• Toekomstperspectieven 



RUIMTE

• Idee zkt plaats, creëert vraag -> 
faciliterende rol

• Onder druk -> politiek/economische 
context

• Instrument stadsvernieuwing vs
onafhankelijkheid

• Kritisch burgerschap -> Patrimonium

• Vrijhaven jongeren -> spreekt aan



Meer info?

www.dampoortstraat.be

wietse@graffitivzw.be




