
OPROEP TOT BIJDRAGEN 
BRUSSELS2030 SUMMER ASSEMBLY 
28.06.23 - 02.07.23 
 
Een meer democratisch, groen, inclusief en zorgzaam Brussel. Met cultuur in de 
kern. Ja, voor ons ligt het decennium van alle uitdagingen. Hoe kunnen we de 
klimaatverandering het hoofd bieden? Nieuwe vormen van sociale cohesie 
opbouwen? Hoe verhouden de artistieke en culturele sector zich tot deze 
veranderingen? Hoe kunnen we de grote projecten van het gewest en de stad 
herdenken in termen van superdiversiteit, gelijkheid, duurzaamheid, mobiliteit? Hoe 
kunnen we de stad ten goede veranderen? De sleutelwoorden zijn verandering en 
transitie! 
 
Met deze Summer Assembly nodigt Brussels2030 - onder leiding van Jan Goossens 
en Fatima Zibouh - het maatschappelijk middenveld, kunst, cultuur, wetenschap en 
de verscheidenheid aan actoren die deze stad vormen uit om Brussel te helpen 
voorbereiden om de Europese Culturele Hoofdstad in 2030 te worden, en 
activiteiten voor te stellen die deze ambitie kunnen voeden.       
 
WANNEER? De tweede Brussels2030 Summer Assembly vindt plaats van woensdag 
28 juni tot en met zondag 2 juli 2023.  
 
WAAR? De Summer Assembly wordt georganiseerd op verschillende locaties (binnen 
en buiten). Les Halles de Schaerbeek zullen als thuisbasis dienen. 
 
WIE? We willen een ruimte bieden waar verschillende stedelijke actoren elkaar 
kunnen inspireren en processen van collaboratief stadsmaken op gang kunnen 
brengen, over de grenzen van disciplines en sectoren heen. Of je nu een 
geëngageerde burger bent, student, kunstenaar, jongere, werkt in een Brusselse 
organisatie, openbaar bestuur, universiteit, of een eigen initiatief wil opstarten, je bent 
van harte welkom om een voorstel in te dienen!      
 
WAT? We verwelkomen een divers scala aan activiteiten (zie conceptprogramma 
hieronder): inspirerende talks, artistieke interventies, co-creatie labs, wandelingen, 
performances, installaties, fieldtrips, bezoeken die een inspirerende plek, thema of 
praktijk verkennen...  Je kan een activiteit voorstellen die slechts één keer 
geprogrammeerd wordt, of een terugkerend tijdslot boeken - de hele week door.  
Inspiratie nodig? Bekijk het verslag van de Brussels2030 Summer Assembly 2022. 
Summer Assembly 2022 post-report.                                                     

                                                                                 
FINANCIËLE STEUN 
Het organisatiecomité kan een bijdrage voorzien van maximum 500 euro per 
activiteit/dag of 500 euro per activiteit/uitvoerder, ter dekking van personeelskosten, 
materiaal gebruikt tijdens de voorgestelde activiteit, transportgerelateerde uitgaven, 
ontwerp van de activiteit.  
 
 
 

https://brussels2030.be/update-14-read-the-brussels2030-summer-assembly-post-report/


PLANNING 
Voorstellen voor bijdragen kunnen vanaf 1 februari tot 28 februari 2023 worden 
ingezonden via dit AANVRAAGFORMULIER (APPLICATION FORM  klik op de link om te 
openen). Medio maart 2023 volgt berichtgeving.  
 
We willen graag verbinding tussen de bijdragen bereiken door middel van 
thematische tracks/trajecten, en de deelnemers betrekken bij de cocreatie van het 
programma. Indien uw bijdrage wordt aanvaard, zal u worden gevraagd deel te 
nemen aan (minstens) één van de volgende halve dagen van co-creatie: 

o Dinsdag 28 maart 9:00–13:00 
o Maandag 22 mei 13:00–17:00 

 
Gelieve deze data vast te leggen om uw beschikbaarheid voor ten minste één van 
de voorgestelde tijdstippen te garanderen! 
 
EVALUATIE 
Criteria die het selectieproces zullen sturen zijn: bijdragen tot transversale 
uitdagingen in Brussel, voorstellen bedenken die kunnen passen in een project en 
programma van Culturele Hoofdstad, een essentiële bouwsteen leveren voor de 
zomervergadering, verdere samenwerkingen en initiatieven initiëren na de zomer, 
deelnemers in staat stellen verder bij te dragen tot het stadsproject. Bij de selectie 
zal aandacht worden besteed aan de inclusieve, multiculturele en/of 
transgenerationele dimensies van de voorgestelde projecten. 
 
ONTWERP-PROGRAMMA:  
BLAUWE KADERS = parallelle sessies GROENE KADERS = plenaire momenten  
 

 
 

De Brussels2030 Summer Assembly wordt georganiseerd door Brussels2030 in 
nauwe samenwerking met Réseau des Arts Bruxelles-Brussels Kunsten Overleg, 

VUB, ULB, weKONEKT.brussels, Brussels Academy, Brussels Studies Institute, Les 
Halles de Schaerbeek, La Maison Des Arts, De Kriekelaar.  
 
Meer informatie vindt u op onze website: https://brussels2030.be/summerassembly/  
Voor vragen over voorgestelde formats en/of onderwerpen kunt u contact opnemen 
met Laura Loute van Brussels2030: laura.loute@brussels2030.be.  
 

Aarzel niet om deze save the date en oproep voor bijdragen te delen! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zk878rHn6_psA9n67s1m5gh8SZC4b1z864NWRGQ5G9s9gA/viewform?usp=sf_link
https://brussels2030.be/summerassembly/


APPLICATION FORM  
(klik om online formulier te openen) 

 
OVER U 
 
NAAM VAN DE CONTACTPERSO(O)N(EN): ..................................................................... 
NAAM VAN UW ORGANISATIE: ........................................................................................ 
e-mail: ................................................................................................................................. 
telefoonnummer: ...............................................................................................................  
 
 
UW VOORSTEL 
 
TITEL VAN UW VOORSTEL (max. 15 woorden):  
............................................................................................................................................... 
 
FORMAAT (kies er één): 
o inspirerende lezing 
o excursie, locatiebezoek, wandeling 
o co-creatie lab 
o voorstelling 
o installatie 
o wild card 
 
BESCHRIJVING (max. 350 woorden): 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................ 
 
KEYWORDS (3-5 trefwoorden): ......................................................................................... 
 
AANTAL DEELNEMERS (minimaal vereist - maximaal mogelijk): ................................... 
  
OUTPUT(s) (wat wordt er geproduceerd? hoe kan het bijdragen aan de B2030-
dynamiek?): 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................ 
  
WAAR KOMT DEZE BIJDRAGE VANDAAN? (is het een volledig nieuwe activiteit, een 
stap in een lopend project; is het een individueel of een collectief initiatief?)  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................ 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zk878rHn6_psA9n67s1m5gh8SZC4b1z864NWRGQ5G9s9gA/viewform?usp=sf_link


WAT WIL JE MET DEZE ACTIVITEIT BEREIKEN? WAT ZOU UW ACTIVITEIT 
SUCCESVOL MAKEN? WAT ZIJN UW VERWACHTINGEN? (bijvoorbeeld: netwerken, 
nieuwe partnerschappen opzetten, resultaten verspreiden, 
methodologieën/hypothesen testen/experimenteren, gedachten uitwisselen en 
gezamenlijk vragen stellen, een nieuw samenwerkingsproject starten, een lokale 
casestudy centraal stellen en onderzoeken, acties ondernemen...)  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................ 
 
In welke TAAL/talen wordt de activiteit gehouden? 
o NL 
o FR 
o EN 
o andere: ...................................... 
 
Bent u van plan een specifieke strategie toe te passen om het MEERTALIGE karakter 
van Brussel op te vangen? Graag toelichten! 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................ 
 
Voor welke leeftijdsgroep is uw activiteit bedoeld? 
● <12 
● 12-25 
● 26-65 
● >65 
● andere: ........................................................................................................................... 
● geen in het bijzonder 
● alle bovenstaande 
 
Kunt u overwegen uw bijdrage te ontwikkelen als een INTERGENERATIONELE 
activiteit? 
............................................................................................................................................... 
 
KOSTEN (welke kosten verwacht u te maken voor deze activiteit en hoe kunnen deze 
worden gedekt, een maximale bijdrage van 500 euro per activiteit/dag kan door het 
organisatiecomité worden voorzien voor het dekken van personeelskosten, tijdens de 
voorgestelde activiteit gebruikte materialen, vervoersgerelateerde uitgaven, ontwerp 
van de activiteit): 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
BEHOEFTEN (specifieke behoeften waarmee rekening moet worden gehouden? 
logistiek, ondersteuning, timing...): 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 



BESCHIKBAARHEID tijdens de Summer Assemblyweek (wanneer bent u beschikbaar 
om de voorgestelde activiteit te organiseren?):  
 
Woensdag 28 juni  
o PM 
Donderdag 29 juni 
o AM 
o PM 
Vrijdag 30 juni 
o AM 
o PM 
Zaterdag 1 juli 
o AM 
o PM 
Zondag 2 juli 
o AM 
 
Lijkt het u interessant om van uw bijdrage een terugkerende/permanente activiteit te 
maken tijdens de Summer Assembly? Leg uit! 
 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................ 
 
 
Zal U deelnemen aan één van de 2 halve dagen PROGRAMMA-COCREATIE? 
o JA, en ik zal beschikbaar zijn op 

o Dinsdag 28 maart 9:00–13:00 
o Maandag 22 mei 13:00–17:00 

o NEE 


