Vrijetijdsinfofiches
Jeugddienst

das Kunst - overige jeugdverenigingen
Organisatie
Naam: das Kunst
Adres: Kerkstraat 108 te 9050 Gent
Telefoon: +32 9 233 83 53 +32 494 30 33 01
E-mail: info@daskunst.be
Website: http://daskunst.be/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/daskunstvzw

Activiteit
Naam: das Kunst - overige jeugdverenigingen
Omschrijving: Als cultuureducatieve werking wil 'das Kunst' kinderen en jongeren artistiek
inspireren en uitdagen. Laagdrempelig en speels proeven van verschillende kunstdisciplines,
experimenten en samen creëren, dat is waar das Kunst voor tekent. In Gent organiseert das
Kunst tijdens de schoolvakanties Kunstfabriek, Kunstateliers op woensdagmiddagen (niet
tijdens schoolvakanties). das Kunst is ook actief op straten en pleinen van de stad met de
Kunstenspeelplaats (van mei tot eind september).
Er zijn activiteiten met deelnemersbijdrage en gratis activiteiten. Er worden inspanningen
geleverd voor kinderen en jongeren met financieel minder draagkracht.
Categorie: Jeugdverenigingen overige jeugdverenigingen
Doelgroep: Gemengd, Personen met een beperking: Nee
Leeftijden: van 6 tot 15
Dag:
maandag

dinsdag

woensdag donderdag

Locatie
Naam: das Kunst
Adres: Kerkstraat 108 9050 Gent
Wijk: Sluizeken - Tolhuis - Ham

vrijdag

zaterdag

zondag

Vrijetijdsinfofiches
Jeugddienst

Graffiti vzw - overige jeugdverenigingen
Organisatie
Naam: Graffiti vzw
Adres: Dampoortstraat 84 te 9000 Gent
Telefoon: +32 9 233 79 86
E-mail: info@graffitivzw.be
Website: https://www.graffitivzw.be/
Facebookpagina: http://www.facebook.com/graffitivzw

Activiteit
Naam: Graffiti vzw - overige jeugdverenigingen
Omschrijving: Graffiti vzw is een experimenteer plek die jeugd en jeugdwerkers uitdaagt om
van zich te laten horen. Door verschillende media aan te reiken, spreekt jong geweld zich uit. Zo
wakkeren we kritisch burgerschap aan en bouwen we als jeugdwerkorganisatie mee aan een
open en democratische samenleving.
Hoe pakken we dat aan?
We hebben voor organisaties (jeugddiensten, culturele centra, bibliotheken...) een aanbod van
workshops, ateliers en tours waarin kinderen en jongeren experimenteren met verschillende
vormen van communicatie (beeld, grafiek, theater, woord en verf). Tijdens de activiteiten
stimuleren we de deelnemers de communicatiemiddelen creatief te gebruiken en zo op zoek te
gaan naar een eigen, unieke manier om zich uit te drukken. Onze vrijwilligers begeleiden deze
activiteiten.
Binnen alle activiteiten is er ruimte voor maatwerk. Maatwerk is wat onze organisatie doet
groeien. Vraaggericht activiteiten herwerken of uitbouwen zorgt voor vernieuwing in ons
aanbod. Zo ontdekken we nieuwe technieken of methodieken en spelen we in op wat er bij
jongeren leeft.
Openingsuren: elke weekdag telkens van 9 tot 17 uur
Kantoor: Dampoortstraat 84, Gent
Atelier: Huidevetterken 24, Gent
Categorie: Jeugdverenigingen overige jeugdverenigingen
Doelgroep: Gemengd, Personen met een beperking: Ja
Leeftijden: van 6 tot 30
Dag: niet gekend

Locatie
Naam: Straatier
Adres: Huidevetterken 24 9000 Gent
Wijk: Sluizeken - Tolhuis - Ham

