
 

 



Werkingsverslag na ontvangst toelage 
voor culturele en artistieke jeugdprojecten.  

 
Naam van het project Spectrum (Queer Art for & by Youth) 
Naam organisator Mary-Ann Koninckx 
Start 21 oktober 2016 
Eind 23 oktober 2016 
 

Statement 
Spectrum wil het debat op gang brengen tussen artiesten, publiek en jongeren rond 
genderidentiteit en seksuele geaardheid. Hoewel er steeds meer aandacht en begrip 
komt voor mensen met een atypische seksuele geaardheid, relatiebeleving of 
genderidentiteit, blijven deze onderwerpen beladen en taboe. Nog steeds vindt slechts 
een beperkte groep de weg naar informatie. Door middel van beeldende kunst, 
performance, video en andere media wil Spectrum het binaire denken aankaarten en 
deze vraagstukken op een toegankelijke manier vertalen. 
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1. Voorbereiding en Planning 
a. Juni 2016 

Partners en Team 
Bij aanvang van het project werden partners gezocht voor een mogelijke 
samenwerking. De Gentse vereniging Wel Jong Niet Hetero  en het 
jongerencultuurcentrum Minus One  toonden interesse in het project. 
Er werd uiteindelijk gekozen om de samenwerking te beperken tot de Minus One, 
gezien zij  in een locatie konden voorzien, en de visie van Wel Jong Niet Hetero niet 
overeenstemde die van het project. Het organisatorisch team werd vastgelegd; 
bestaande uit Mary-Ann Koninckx, Michael Valdez en Ines Rombouts. 
 

b. Juli 2016 
Look, missie en doelgroep 
Er werd een logo ontworpen, een huisstijl ontwikkeld, de doelgroep bepaald, een 
manifest opgesteld, en een  facebookpagina   gemaakt. 
 
Sprekers 
Gezien de complexe aard van de thematiek moest er een informatief luik aan de 
expositie gekoppeld worden. Er werd gekozen voor een TED-talk formaat. We gingen 
op zoek naar sprekers die affiniteit hadden met Genderidentiteit en/of Seksuele 
Geaardheid. De onderwerpen gender, biseksualiteit, polyamorie en BDSM kwamen 
naar voor. Kajira en Polyamory Belgium  werden vastgelegd als gasten. 
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c. Augustus 2016 
Vrijwilligers 
Er werd een workshopdag  georganiseerd in de Minus One op 10 Augustus om 
jongeren bij het project te betrekken, artiesten warm te maken voor het idee en een 
vrijwilligerswerking op te zetten. 
 
Artiesten en samenwerkingen 
We begonnen mensen aan te spreken over het project, en gingen op zoek naar 
artiesten. Mensen konden zich inschrijven om aan de expositie deel te nemen via een 
online formulier  tot en met 30 September. Via dit document verzamelden we de nodige 
contactgegevens van de deelnemende artiesten, zagen we welk materiaal we nog 
moesten huren, en konden we de deelnemers op een overzichtelijke manier selecteren. 
 
Community 
Geïnteresseerden werden in contact met elkaar gesteld via de facebookpagina. Er 
werd een gesloten groep opgericht voor de artiesten, en ook een voor de vrijwilligers. 
Dit stond hen toe om ook zonder de organisatie met elkaar in contact te blijven, en 
was de basis van een community die ook na het evenement actief bleef.  
 
Afterparty 
We contacteerden enkele performers, bands en DJ’s en het feest ter afsluit van de 
expositie kreeg vorm. 
 

d. September 2016 
Cureren  
Het organisatorisch team selecteerde de artiesten uit de online inzendingen. 
 
Subsidiering 
We merkten dat de meeste instanties een lange procedure hadden eer er subsidie 
werd toegekend, dus beperkten we ons tot een aanvraag bij de Stad Gent, via Alles 
Kan . In Mr B Antwerp  vonden we een private sponsor, die ons materiaal schonk voor 
voor de expositie, documentatie en gratis promotie voorzag. Jongerencultuurcentrum 
Minus One  ondersteunde het project door de locatie gratis te voorzien. 
 
Promotie 
De promotie ging actief van start de derde week van September. 
 
Merchandise 
Er werden totebags  gemaakt voor de vrijwilligers, en buttons  ter verkoop. 
 

e. Oktober 2016 
Locatie 
Opstelling, afbraak en opkuis werden ingepland. 
 
Materiaal 
We dienden een aanvraag  in bij de uitleendienst van Stad Gent  voor materiaal. Ook bij 
CVR  werd materiaal ontleend, gezien de Stad Gent niet in alles kon voorzien. 
 

2. Promotie 
Bij de promotie bleven we ons richten op onze vooropgestelde doelgroep; mensen onder de 
LGBTQ paraplu, artiesten, en jongeren uit de stad Gent.  
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a. Social Media 
Voor facebook werd een communicatieplan opgesteld. Op de pagina zelf deelden we 
artikels en nieuws dat relevant was voor het evenement. Op het evenement maakten 
we aankondigingen van de verschillende deelnemende artiesten. Door op specifieke 
tijden gericht te communiceren, vergrootte ons bereik aanzienlijk, en wisten we 
over-posting te vermijden. De artiesten zelf deelden ook steeds het evenement op hun 
eigen pagina, als ze aangekondigd werden, wat de authenticiteit van de berichtgeving 
een boost gaf. 
We vroegen aan gerelateerde groepen op facebook zoals het Gentse Queerilla 
collectief en Het Festival van de Gelijkheid om ons evenement te delen met hun 
volgers. 
Op Instagram deelden de organisatoren foto’s van meetings, het maken van de 
merchandise, het ophangen van de posters, en andere voorbereidende fases. 
Daardoor betrokken we de nieuwsgierigen actief in de realisatie van het evenement.  
 

b. We schreven zowel Luca als het KASK aan, en informeerden hen over het evenement. 
De scholen verspreiden het nieuws onder hun studenten, en een aantal studenten 
schreven zich in als deelnemende artiest. 

 
c. Print 

In dezelfde lijn van het logo werden enkele posters ontwikkeld met catchphrases als 
“Who needs Gender Roles, if we can have Sushi Rolls?” Deze werden opgehangen in 
Gent en Antwerpen, voornamelijk in jongerencentra, uitgaansbuurten en universiteiten, 
enkele weken voor aanvang van het evenement. 
 

3. Doelgroep 
a. Omschrijf kort de beoogde doelgroep. 

Allen onder de LGBTQ paraplu. 
Artiesten met affiniteit voor de thema’s Genderidentiteit en Seksuele Geaardheid. 
Jongeren uit Gent en Vlaanderen. 
 

b. In hoeverre heb je deze doelgroep bereikt? 
Het organisatorisch- en het vrijwilligersteam was samengesteld uit jongeren begaan 
met de problematiek. De betrokken sprekers, artiesten en performers vielen ook onder 
onze vooropgestelde doelgroep. Uit de facebookpagina en de bezoekers blijkt dat we 
een rijke community hebben aangeboord, en dat we onze doelgroep sterk betrokken 
hebben bij het evenement. Deze doelstelling is dus ten volle behaald. 

 
c. Wat was de betrokkenheid van Gentse jongeren? 

We zijn een samenwerking kunnen aangaan met verschillende kunststudenten uit 
Gent. Zij identificeren zelf als LGBTQ, en/of hadden een portfolio dat bij de missie van 
Spectrum aanslootl. We konden Kajira  voorstellen als gastspreker, de Gentse 
studentenvereniging rond BDSM. 
We bereikten publiek uit Gentse hogescholen, universiteiten en middelbare scholen 
dankzij promotie, mailing en de workshopdag. Andere Gentse LGBTQ verenigingen als 
Wel Jong Niet Hetero, Queerilla, en Cavaria  werden aangeschreven en deelden het 
evenement met hun doelpubliek. Zo wisten we ook hun leden te bereiken. 
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4. Doelstellingen 
a. Wat wilde je bereiken met dit project? 

Enerzijds wilden we een platform bieden aan jonge LGBTQ artiesten. 
Anderzijdse wilden we de problematiek van Genderidentiteit en Seksuele Geaardheid 
bespreekbaar maken voor een breder publiek dan de gekende safe spaces.  

 
b. In hoeverre heb je dit bereikt? Ben je tevreden? 

We hebben een geweldige samenwerking op poten kunnen zetten met een divers team 
van jonge artiesten uit verschillende disciplines. De call sheet telt nu, exclusief 
organisatorisch team en vrijwilligers, 35 mensen. Alleen al het samenbrengen van 
zoveel talent heeft voor een geweldig resultaat gezorgd. 
De community op facebook leeft verder en heeft mensen actief in contact gesteld met 
elkaar. We zijn na afloop verscheidene keren bedankt geweest door mensen die 
informatie, hulp en/of community hebben gevonden dankzij het evenement. 

 

5. Toonmoment 
Het toonmoment vond plaats op 21/10 onder de naam “Vernissage Spectrum” in de Minus 
One te Gent. Het aantal deelnemers is geschat op 170. De leeftijd van de aanwezigen 
schommelde tussen de 18 en de 35 jaar. 
 

a. Omschrijf op welke manier je jouw project aan het publiek hebt voorgesteld. 
De vernissage op 21/10 diende als voorproefje van de effectieve expositie, de dag 
erna, waar er meer uitgebreide talks werden georganiseerd, en de expositie langer 
open bleef. De vernissage was open van 19:00 tot 24:00. Bij aanvang van de avond 
werd het project voorgesteld door het organisatorisch team. De sponsors werden 
bedankt, en de doelstellingen uitgelegd. De onderwerpen Gender, Biseksualiteit, 
BDSM en Polyamory werden kort toegelicht. Doorheen de avond werden er 
performances en spoken word georganiseerd. Ter afsluiting was er een optreden van 
de Gentse band LOUCHE voorzien. 
Voor een meer gedetailleerd overzicht van het de vernissage kunt u zich beroepen op het document 
“PlanningSpectrum”. 

 

b. Was er contact of interactie met het publiek tijdens het toonmoment? 
Op welke manier? 
Ja, tijdens de talks was er ruimte voor vragen. 
De organisatoren en vrijwilligers waren eveneens doorlopend aanwezig gedurende de 
avond indien mensen uitleg bij de werken wilden. 

 
c. Was het doelpubliek van het toonmoment dezelfde als die van het project zelf? 

Ja.  
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6. Werkpunten 
a. Subsidiering 

Sommige gemaakte kosten waren origineel niet voorzien. Materiaal ontlenen, 
verzekeringen, vervoer, designkosten, aanschaf van wisselgelden. Ook inschatten van 
het budget bleek moeilijk. Om dit beter te laten verlopen moeten we eerder van start 
gaan met het zoeken naar subsidiëring, en de kosten die we gemaakt hebben als 
anker gebruiken voor de organisatie van een volgend evenement. Dit moet van start 
gaan minstens zes maanden voor aanvang. Op die manier kunnen we reële 
inschattingen maken van het werkbudget, en werk uitbesteden waar mogelijk. 
 

b. Inkomsten 
Niet vergoede kosten die bij een volgende editie een rol kunnen spelen zijn; 
De organisatorische kost, nazorg en financiering. 
Design, logo, social media campagne, en branding. 
Printkosten van folders, posters en infobrochures. 
Surplus voor eventuele schade/waarborgen. 
De kost voor het afhuren van een locatie. 
 
Indien het evenement opnieuw wordt georganiseerd, moet een inkomstprijs worden 
vastgesteld, om eventuele onvoorziene kosten te dekken en uitbesteding van sommige 
taken mogelijk te maken. De dranken moeten verkocht worden met een surplus op de 
inkomstprijs. We zijn er na bevraging van deelnemers van overtuigd dat een lage 
toegangsprijs niet meteen de toegankelijkheid van het evenement schaad. 
 

c. Uitbesteding 
De organisatie van én de expositie, én de spoken word, én de performances, én de 
afterparty bleek bij elkaar een monsterlijk werk voor een team van drie. Bij een 
volgende editie moeten er meer mensen in het organisatorisch team komen te zitten, 
die elk een deel van de taaklast op zich kunnen nemen. Bij voorkeur besteden we de 
afterparty uit aan een andere organisatie. 
 

d. Tijd 
De expositie moet langer dan twee dagen kunnen blijven staan. Curatie, belichting, 
plaatsing, montage en demontage van alle werken nam heel wat tijd en mankracht in 
beslag. Idealiter blijft de expositie één tot twee weken staan bij een volgende editie. 
 

e. Pers 
Tijdnood liet ons niet toe een persbericht op te stellen. Hoewel Spectrum wel 
vermelding genoot in ZiZo Magazine, alsook andere kleine publicaties, bleef de 
berichtgeving klein en intern. Om een groter publiek te bereiken is het raadzaam om bij 
een volgende editie op een persbericht te focussen.  
 

f. Video 
We hadden voor dit evenement maar voor één dag een fotograaf, en niemand voor 
social media, livestreaming en/of montage. Idealiter huren we volgend jaar iemand in 
die het evenement kan filmen en monteren ter promo, alsook een live stream kan 

verzorgen.  
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7. Herhaling 
a. Community 

De communicatie op Social Media en de hechte community die we aan dit evenement 
hebben overgehouden zijn meer dan we hadden gehoopt. Het is dan ook belangrijk 
dat we onze strategie behouden en bijschaven waar nodig. 
 

b. Interne communicatie 
Zowel artiesten als vrijwilligers waren uitgesproken blij met de organisatorische kant 
van het evenement. Het was voor hen steeds duidelijk wanneer ze waar moesten zijn, 
welk materiaal ze nodig hadden, en hoe alles in zijn werk ging. Een duidelijk 
aanspreekpunt, en een vrijwilligersverantwoordelijke en een goede opvolging via mail 
en social media hielpen dit realiseren. 

 
c. Administratie & planning 

Het grondig bijhouden van informatie en overlopen van de werking laat ons toe te 
genieten van een helder overzicht na afloop. Zaken als Call Sheets, vrijwilligers 
planningen en duidelijk verloop van het evenement zelf waren een rots in de branding 
bij stressvolle momenten. Deze punten moeten we herhalen bij een volgende editie. 

 
d. Branding 

Het bewaren van een eenduidige stijl op social media, mailing en print zorgde voor een 
duidelijke huisstijl met een duidelijke boodschap. Dit maakte van Spectrum een 
gegeven dat onthouden werd door deelnemers en bezoekers. 
 

8. Toekomstvisie 
Gegeven het succes van dit evenement wil het organisatorisch team graag verder met het idee. 
Momenteel bespreken we volgende opties; 
 

a. Het opstarten van een VZW 
Met het organisatorisch team willen we van Spectrum graag een VZW maken, die net 
als het evenement informatie verspreid rond genderidentiteit en seksuele geaardheid. 
Ons oogpunt blijft hetzelfde; de thematiek bespreekbaar maken, en complexe 
vraagstukken rond gender, relatiebeleving en seksualiteit open stellen voor debat. We 
willen een platform blijven bieden aan LGBTQ artiesten. 
 

b. Het realiseren van een publicatie 
Alle tentoongestelde werk bundelen in een publicatie die online en in print kan 
verkregen worden, met informatie van de deelnemende artiesten erbij. 
 

c. Het opstellen van een website. 
Waar de deelnemende artiesten worden tentoongesteld, informatie/artikels rond 
genderidentiteit en seksuele geaardheid worden gedeeld. 
 

d. Online community verder uitbreiden. 
 

e. Het evenement jaarlijks herhalen 
Organisatorisch was dit evenement voor ons alle drie een enorme leerschool. Met de 
vergaarde kennis van zaken maken we ons sterk dat we dit volgend jaar dit opnieuw 
aankunnen, en nog beter dan deze eerste editie. 
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9. Documentatie: 
Voor foto’s kunt u terecht op de community pagina  op facebook. 
In de mail zitten poster ontwerpen en banners bijgesloten van het evenement 

 
Datum: 01/12/2016 te Gent 
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