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PROJECT PRESENTATIE 
 Bzzzz.... 
Het SuperVliegSuperMouche festival vond zichzelf opnieuw uit in 2020 door de pande-
mie... Sinds 2013 wordt het park van Vorst elk jaar gedurende een weekend omgetoverd 
tot een ludiek en poëtisch festival voor duizenden bezoekers van jong tot oud. Dit was 
het resultaat een collaboratie van 30 verenigingen van Sint-Gillis en Vorst met 250 
vrijwilligers en 200 kunstenaars op het terrein. Het geheel werd georkestreerd door 
een tijdelijk team en verschillende werkgroepen per thema. 

Als gevolg van de crisis covid-19 werd het festival van 2020 afgelast. Maar dat be-
tekende niet dat er niets werd georganiseerd! Het team vond in deze situatie het poten-
tieel om ons manifest en doelstelling te herbekijken. Voor ons was het evenement nooit 
het belangrijkste, maar de connecties die het creëert, de menselijkheid die het genereert, 
de ontmoetingen die het mogelijk maakt,... Wij willen dus meer dan ooit de gezelligheid 
en het delen van unieke ervaringen opnieuw tot leven brengen en tegelijkertijd onze 
"sociale afstanden" bewaren! 

Zo tracht Park Poétik de nadruk te leggen op de participatieve processen en een bemid-
delaar te zijn tussen de dromen en de wensen van de bewoners. Samen met onze talrijke 
partners willen wij de wegen van de mogelijkheden herontdekken en coördineren; als 
bemiddelaar optreden en organisaties, kunstenaars en inwoners laten deelnemen aan 
de totstandbrenging van een gemeenschappelijk project. 



Park Poétik is een droom  
van parkgebruikers en een netwerk van 

organisaties om hun kleurrijke stadstuin, 
het Park van Vorst en de wijken errond, 
In te zetten als ontmoetingsplaats en 

parklab.

Een broedplaats voor verrassende, 
experimentele, poëtische, in situ ingrepen die 
kleine en grote stadsmensen samenbrengt, 

de handen uit de mouwen doet steken
en in dialoog laat treden.

Samen treden we buiten onze muren 
en creëren we ons Park Poétik waar 

duurzaamheid in het DNA zit met respect 
voor groen en elkaar.

ONS MANIFEST : 



WELKE ORGANISATIE ?

> ICEBERG 

> ATOMIUM

> grote groep partners die 
onder de radar het festival co 
realiseren

ZANDLOPER < 

> partners, stakeholders 
en kunstenaarscollectie-
ven (dreamcatchers) nemen 
concepten in handen met be-
middeling van Park Poetik 
Team

NAAR EEN NIEUWE BESTUURVORM...

... MEER PARTICIPATIEF ! 

> Een meer duurzame 
vorm van organisatie 

door de jaren heen.



PARTICIPATIE STRATEGIE 

> STUURGROEP :  

EEN PROJECT VAN...

REFLEXIE CERA/DEMOS 2021/2025 < & EEN VEELHEID VAN PARTNERS <



> COVIDPROOF

PARTICIPATIEF < 

SAMEN SPREIDEN WE POEZIE IN DE STAD ! 



> MULTIDISCIPLINAIR

> Performance 

Music <

> Circus

Theater <

> Park Art
> ART IN situ



36 UITSTAPJES

VERPLAATSING & INSTALLATIE

VERRASSING & VERWONDERING

LOGISTIEK SIMPEL

ARTIEST RELATIE

SVSM ARTISTIEK PROGRAMMA

> Verrassend straattheater en pop-up installaties.
SURPRISES POETIK 



CUISTAX A GOGO
> Een mobiele soundsystem , Muziek in de straat !

16 UITSTAPJES

ALLE SOORTEN MUZIEK

COVID PROOF

DUURZAAM

UITGREBREID TERREIN



RADIO POETIK
> een participatief project : ons mobiel wijkradio 

8 EMISSIES 

WIJKRADIO

RADIO MOSKOU FT. FACTUM LAB

PARTICPATIEF



PLACE POETIK
> Participatieve interventies die verbinden.

4 BEZETTINGEN

ARTISTIEKE COCREATIE 

PARTICIPATIEVE ATELIERS 

PUBLIEKE RUIMTE  

SPONTANEITEIT & ONTDEKKING



QUARTIER LUDIEK
> Pop-up creatieve speelpleinwerking voor jong en oud.

6 WEKEN

8 STRAATANIMATOREN

4 PUBLIEKE RUIMTES

CREATIE VAN NIEUW SPEL 

TOEGANKELLIJKHEID

RECHT OP SPEL



PLATFORM POETIK
> Een visueel en artistiek archief van Park Poétik

1 GEDICHT

KNEPH : FILMMAKERS

27 KORTFILMS

1 FINALE PERFORMANCE

ARTISTIEKE COMMUNICATIE &  

INTERPRETATIE



IDEE POETIK
> Faciliter les rêves et les idées citoyens 

OPEN PARTICIPATIEF BUDGET 

3 PROJECTEN 

MULTIDISCIPLINAIR 

BASIS PROGRAMMATIE 2021

LOCALE PROJECTEN



PARK POETIK 2020 ! 

1 SUPER TEAM
2 GEMEENTEN
20 PARTNERS 

50 VRIJWILLIGERS
60 DAGEN FESTIVAL
 150 ARTIESTEN

 200 ACTIVITEITEN
 10.000 LIVE TOESCHOUWERS 

 300 000 ONLINE TOESCHOUWERS



> Een groot divers team

Een experiment <
Een Speelruimte <

> Een divers, nieuw 
public 

Duurzaam <

PARK POETIK, DAT IS ...



COM' OFFLINE

> Flexibiliteit  
> Autonoom : Posca / craie
> betrokkenheid van vrijwilligers

 

> herkenbaar en subtiel 
> Cuistax : mascote 
> bemiddeling: interactie met 
het publiek

Info Punt <



COM' ONLINE

> #Park Poétik
> Lauch : 14/06/2020
> 3 promos vidéos 
> Likable content 
> Flexibel commteam op  
het terrein
 

> Platform Poétik 
> artistiek archief 
> KNEPH 
> voorleven tijdens herfst & winter
> Alle activiteiten 2020



WAT NU ? 

> 

DROMEN VAN EEN 
PARK POETIK 2021



NUTTIGE LINKS CONTACTEN

Park Poétik

Park Poétik

Et quelques vidéos...

Benoit De Wael (coordinateur)
0477 57 33 77
benoit@wiels.org

www.parkpoetik.be

BEST OF PHOTOS 2020

Karen Lambeets (bénévoles)
0472 62 83 94
svsmvolunteer@gmail.com

Poétik Team 
svsmteam@gmail.com

https://www.facebook.com/Park-Poetik-1072056286159935
https://www.instagram.com/parkpoetik/
https://vimeo.com/user119138196
http://www.parkpoetik.be
https://photos.app.goo.gl/WtdtVfa8kHS2tfb86
SuperVlieg SuperMouche
mailadressen kloppen niet meer




