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C o n t a ct

close up
Close up is een artistiek festival van
twee dagen die tot doel heeft diverse
kunstenaars tentoon te stellen uit
uiteenlopende disciplines: illustratie,
foto, dans, mode, video, installatie,
slam,
schilderkunst,
keramiek,
design, livemuziek, beeldhouwkunst,
vertelkunst en vele andere: dit allemaal
samengebracht in een feeëriek decor,
met verschillende activiteiten, zodat het
publiek geheel deel uitmaakt van het
spektakel.

Clope Up stelt een plaats van
uitwisseling voor, die een ruimte is voor
kruisingen, ontmoetingen tussen de
kunsten, de genres, het publiek en de
verschillende esthetieken. Dit initiatief
heeft tot doel creaties te presenteren die
tot reflectie, amusement, ontdekking en
inspiratie leidt. Het is ook de kans om
verschillende nieuwe kunstvormen te
exploreren en als reflectie kan dienen
van onze diverse samenleving.
Kunst wordt dikwijls geassocieerd met
de elite. Dit zorgt ervoor dat andere
bevolkingsgroepen
‘psychologische’
drempels
ondervinden
bij
het
consumeren van kunst. We willen deze
drempels zo veel mogelijk wegwerken.
Close up wil daarom een nieuwe manier
ontwikkelen om kunst en cultuur te
delen, te ontdekken en te consumeren.
Close up wil, binnen een bepaalde
tijdsspanne, alle artistieke expressies
samen laten vloeien rond een specifiek
thema. Close up wordt dus een bepaalde
periode een ontmoetingsplaats tussen
artiesten, individuen en mensen rond
een bepaald thema.
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sensoriële erva ring
Om een ervaring ten volle te beleven, is het van belang totaal afstand te nemen van
het dagelijkse leven. Door een thema in te brengen en deze tot in het uiterste detail
uit te werken, wordt een breuk gecreëerd met de werkelijkheid. We streven ernaar
ons publiek in een hermeneutische bubbel te brengen waarbij deze kortstondige,
fysieke en symbolische ervaring zal hebben van deze ruimte. Een uitstekende
scenografie is hiervoor van belang. Deze omkadering is het geheel van de creaties
ondersteunen en deze in een juiste sfeer brengen. Een juiste organisatie van de
ruimte zal de werken in dialoog krijgen met haar omgeving.

Close up zal elke editie een ander inrichting hebben. Elke keer opnieuw zal het kader,
de inrichting van de grond tot het plafond geheel herdacht worden. De toeschouwer
zal van zijn eerste stap elke keer in een andere omgeving terechtkomen.
Close up geeft een mogelijkheid aan het publiek om zelf buiten de tentoonstelling
te kijken, op een passieve manier. Er wordt hierbij bedoelt, dat de toeschouwer
tot actie wordt geduwd. Er worden participatieve activiteiten georganiseerd. Elke
editie wordt de huidige statuut van de tentoonstelling uitgedaagd. De toeschouwer
zal niet enkel ‘toeschouwen’, maar zal eveneens een sensoriele ervaring beleven.
Dit zijn de verschillende praktijken die in stand worden gezet: een workshop die
in het verband staat met de kunstenaar, een creatieve atelier georganiseerd door
partners, een live performance en ook een ‘participerende’ scenografie. De publiek
wordt door de scenografie in tot actie gedreven.
Laten we dit even toelichten door een concreet voorbeeld. Tijdens onze eerste editie
dat als thema had ‘eerste indruk’, kwam het publiek binnen in een plaats zonder
licht. Dit als referentie naar de donkere kamer waar foto’s worden ontwikkeld.
De deelnemers hadden als attribuut slechts een lamp, om zo de kunstwerken te
ontdekken. De toeschouwers waren dus de meester van de belichting en konden
kiezen waar en hoe ze de kunstwerken belichtten.
Dit parcours gaf aan iedereen de mogelijkheid een eigen persoonlijke toe-eigening
van het kunstwerk te beleven en dit gaf eveneens een gevoel van nabijheid bij de
creatie.
Als tweede voorbeeld: de typmachine in de ruimte. Op het einde van dit artistieke
labyrint, vond men een typmachine. De toeschouwers hier hun eerste indrukken
typen (cfr. Het thema). Het resultaat was nog beter dan we hadden verwacht: een
verzameling kleine pareltjes poëzie, in de vorm van citaten, verzen, gedichten,
presentaties en bedankingen.
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T hem a’s
Het seizoen 2017, die drie edities heeft,
zal het thema culturele erfenis
belichten het hele jaar. Deze thematiek
zijn in al zijn complexiteit herdacht
en heruitgevonden worden door de
kunstenaars uitgenodigd bij deze
edities.
Wat hebben we gekregen en wat
zullen we nalaten aan de toekomstige
generaties? Onze tentoonstelling zal
de reflectie zijn van een samenleving
waar mensen het product zijn van
verschillende erfenissen, invloeden van
het verleden en heden. Deze stromen
komen elkaar op diverse wijzen,
gevarieerde manieren tegen. Wat
kunnen we leren uit deze rijkdom? Wat
is zijn impact? Doorheen het thema
kunnen kunstenaars hun knowhow,
visie en ervaringen delen.

Dit is de gelegenheid om voor hen een
collectief kunstwerk te creëren, gevoed
door diversiteit, door ontmoetingen en
uitwisselingen. Deze generaties zullen
samengebracht worden, de groepen
en culturen zullen worden verenigd en
de technieken zullen worden gedeeld.
Dit wordt het kloppend hart van
deze samenleving: onze gemengde
samenleving met een gemengde
creatie!
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Kunstenaars

Vandaag, heeft België een broeiaard
aan opkomend artistiek talent. Dat is
hierbij dat Close Up de verschillende,
zowel Frans als Nederlandstalige
kunstenaars tijdens de editie zullen
samenbrengen. Hoe gaan we ze
vinden? Niets iets makkelijker dan
een algemene oproep te lanceren,
vanuit onze collectief, die al een
vijftal kunstenaars kent, maar ook
aan het grote publiek, door artistieke
platformen, culturele instellingen
en bij partners. We gaan zo nieuwe
kunstenaars ontdekken. We gaan
deze voorstellen aan ons publiek,
die zal worden verrast en zal lijden
tot reflectie en dialoog.
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Doelen

Een doel is een nieuwe manier van het consumeren van
kunst en cultuur te creëren. Dit door de ervaring van de
toeschouwer in vraag te stellen.
Het contact en de uitwisseling tussen kunstenaars
bevorderen
Elke kunstvorm valoriseren
De samenwerking tussen verschillende disciplines rond
thema te stimuleren
Het vergroten van de collectieve creaties
Verschillende culturele en artistieke visies samen te
brengen
Een platform aanbieden van uitwisseling rond een
artistiek en cultureel thema
Het publiek uitnodigen om nieuwe artistieke ateliers te
ontdekken
Aan de toeschouwer de mogelijkheid bieden om afstand
te nemen van zijn dagelijks leven
Brussel en zijn talenten op het platform zetten
De sector van events dynamiseren
De stad doen leven.
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Programma

elke close up
1 5 k u n st e n a a rs di e t e nto o n s te lle n
2 li v e p e rfo rm a n c e s
3 c o n c e rt e n
1 atelier
2 D J se ts

vrijdag & zaterdag
1 7 & 1 8 M A a rt 2 0 1 7
19 & 20 MeI 2017
2 2 & 2 3 SE P T. 2 0 1 7
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Onze publiek
Ons doelpubliek zijn in het algemeen mensen
die open van geest zijn en permanent van
culturele activiteiten van allerlei genres.
Zij bestaat die constant op zoek zijn naar
nieuwe ervaringen.Deze persoonlijkheden
zijn gewoonlijk creatief en origineel in
verschillende domeinen van hun leven.
Ons doelpubliek bij voorkeur zijn alle jongeren
tussen de 25 en 30 jaar die net in het actieve
leven zijn, of hier kort deel van uitmaken.
Ze zijn financieel onafhankelijk en staan
tegenover nieuwe verantwoordelijkheden.
Ons publiek bestaat dus uit, de Millenials. Dat
zijn de mensen die geboren zijn na de jaren
80. Ze representeren een heel diverse groep
van onze samenleving. Deze jongeren staat
dichtbij de stedelijke context, ze pleiten voor
authenticiteit en transparantie.
De orde en oude modellen verwerpend,
denken ze na over hun impact op de
wereld. Ze engageren zich met plezier, in
een collectieve denkoefening en nemen
de bevolkingsbewegingen serieus op. Ze
werken met plezier samen, op een creatieve
en samenwerkende manier. Ze delen vaak
een ‘open space’. Men noemt hen soms des
‘slashes’, de aanhangers van professionele
zapping en actief zijn met verschillende jobs
en activiteiten.

De gemiddelde leeftijd van de Millenials is
26 jaar. We merken op dat dit de gemiddelde
leeftijd is van een werknemer bij Facebook,
Airbnb en AJ+ en die de initiatieven van hun
gelijkgezinde vrienden steunen. Ze kunnen
zich hier beter mee identificeren. En inderdaad,
de werknemers zijn de eerste ambassadeurs,
de eerste toeschouwers en eerste klanten van
hun merk. In 2020, zal ons doelwit een derde
van de actieve wereldbevolking uitmaken, die
de wereld al aan het veranderen is en nieuwe
codes oplegt.
Deze jeugd wordt het nieuwe verhaal, de
nieuwe geschiedenis, die ze graag op haar
manier vertolkt. Altijd verbonden aan het net,
verslaafd aan hun smartphones, ze spendeert
meer dan 30 uur per maand op de sociale
media. Ze heeft hierdoor meer interactie met
personen via hun mobiele telefoon dan met
mensen in hun eigen ruimte. Hun toegang
tot het net is niet alleen google, maar ook
Snapchat, instagram en facebook.

Een appartement en een auto hebben is
niet meer een teken van succes. Ze zijn
minder eigenaar, ze huren en delen eerder.
Hun succes wordt eerder gemeten door hun
ervaringen: een startup oprichten, rondtoeren
of ook extreme sporten uitoefenen. Ze werken
vooral om de wereld te ontdekken.
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Communicatie
Snapchat, Instagram en ook Facebook maken deel van het dagelijkse leven van onze
doelgroep. Het is dus een publiek met beperkte concentratievermogen, dat hun
smartphone op een zeer oppervlakkige manier leest, dat veel filmt in ‘portretmodus’,
dat aan ‘news snacking’ doet, vele video’s consumeert en deelt. De codes zijn dus
foto’s, mini-video’s, emoticons, gifs en graphics. De chat domineert en zijn plaatsen
om foto’s en video’s te doelen. Alles wordt visueler, deze generatie consumeert door
middel van beelden. Het is de overwinning van de ‘visuele storytellers’.
Onze communicatiestrategie bestaat er dus voornamelijk uit video’s en afbeeldingen
te delen. We kunnen daardoor aan elke partner een zichtbaarheid ‘visibiliteit’
garanderen. Gezien ons publiek voornamelijk visueel consumeert.
Zoals elke campagne, voorziet ons plan drie actietijden. De eerste is de aankondiging
van het project en informeert onze doelgroep op de stijl en de visie van het evenement.
De tweede communiceert door te spelen met de interactie tijdens de tentoonstelling
en de derde affirmeert de actie door de inhoud te delen op de sociale media.

Videocapsules van het evenement
Video’s door interviews met de kunstenaars
Foto galerij
Facebook campagne
Instagram campagne
Internet website, met een sterk aanwezig video component
Flyers uitdelen
Programma van het evenement
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Seizoen 1 – Sa menvat t ing
5 tentoonstellingen op 5 verschillende plaatsen
1 uitnodiging van de Bozar in het kader van het project
‘Match’
Meer de 1000 bezoekers
53 kunstenaars
16 vrijwilligers
25 draai – en monteerdagen
5 actieve partners in de culturele Brusselse sector:
Zinnema, La vallée, De Markten, Daarkom, Bronx
Honderden ontmoetingen
Tientallen samenwerkingen tussen kunstenaars
Meer dan 3500 views op onze filmpjes
Meer dan 1000 verkochte dranken en zeker 37 ‘proosten’
Een team van zelfs nog meer gemotiveerde dit seizoen.

v id eo : h ier
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mangoo pickle
Mangoo Pickle, wat is dat? Het is een vzw dat het publiek dichter bij
kunst en creatie probeert te brengen. We dompelen de toeschouwers
o n d e r i n e e n a n d e re w e re l d , i n een her m et i s che bubbel door een gepa s t e
a t m o s fe e r t e c re ë re n . H e t i s e e n j o n g e n d y n a m i s c h c o l l e c t i e f d a t w e r k
e n p l e z i e r t r a c h t t e c o m b i n e re n . D e v r u c h t va n d e s a m e n w e r k i n g i s e e n
nieuwe manier van het delen, het ontdekken en het consumeren van kunst
en c u l t u u r d o o r i e d e re e n .
w w w. m a n g o o p i c k l e . b e

dimitri mitselos
graphiste & web designer

vanessa kiangala

laura kalenga mulenda

AUDREY LEBOUTTE

Administratrice générale & coordination projet

Administratrice générale & coordination artistique
camille collin

community manager

graphiste & scénographe

pétronelle kiangala
commerciale & assistante projet

juliette bertrand
assistante production & gestion des artistes

marie ghaye
architecte d’intérieur & scénographe
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Partner worden

Het is meewerken aan de totstandkoming
van een nieuwe vorm van consumeren van
kunst en cultuur.
Het is deelnemen aan de tentoonstelling
van Brussel en diens talenten.
Het is deelnemen aan de totstandkoming
van divertissement.
Het is deelnemen aan het valoriseren van
een nieuw beeld van onze hoofdstad, door
plaats te maken van acties met tot doel
hebben Brussel naar voor te plaatsen.
Het is een grotere visibiliteit bieden in
Brussel.
Het is een direct contact bieden met zijn
publiek.
Het is het deelnemen aan een evenement
met een culturele, artistieke, jonge,
gekleurde en gevarieerde beeld.
Partner worden van Close Up, is een
project
ondersteunen
met
mooie
toekomstperspectieven ….
Zijn jullie er klaar voor?
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Zinnema
« Zinnema, open talentenhuis in Brussel, zal de
deuren openen aan amateurkunstenaars en dit
met alle diversiteit en rijkdom dat de grote stad
ons brengt. Zinnema is een experimentele ruimte
waar talenten en gevestigde waarden zich werpen
in samenwerking die hun uitdaagt, doet groeien
en hun wederzijds inspireert. Een professioneel
huis voor mensen die drager zijn van een project,
maar ook een platform voor samenwerking en
ondersteuning.»
www.zinnema.be

La maison du conte de Bruxelles
« La maison du Conte de Bruxelles, herbergt sinds
2001 in de zolders van een boerderij in RougeCloitre, een plaats bestemt voor woordkunst.
Doorheen de jaren, is ze de plaats bij uitstek
geworden voor reflectie over de kunst van het woord
en voor de herkenning van deze kunstvorm als
kunst op zich. Ze is ook een plaats van ontvangst,
ontmoeting, vorming, creatie, expressie, opvoering
van interculturaliteit en nagedachtenis.»
www.lamaisonducontedebruxelles.be

joods museum van belgïe
Visit Awards 2014, preis du Bruxellois de l’Année
toutes catégories, het Joods Museum van België
ligt in het historische gedeelte van de Zavel en de
Kunstberg. Het is een plaats van traditie en openheid
die toegankelijk is voor alle doelgroepen, die tot doel
heeft kennis en begrip van de geschiedenis, religie
en de Joodse cultuur te bevorderen door de tijd en
zijn ruimte en aandacht vestigen op de geestelijke
en materiële rijkdom. Het museum wil de bezoekers
van alle achtergronden aan te moedigen, om de
vraag van de details, aansluitingen en onderlinge
leningen respectievelijk cultureel erfgoed om alle
vormen van intolerantie te bestrijden ...
Zijn
nieuwe
Contemporary
Space
(NEC)
organiseert tijdelijke tentoonstellingen van kunst
en geschiedenis. Ze zijn een kans om Belgische
en internationale kunstenaars te ontdekken en
de veelheid van cultuur en het Joodse leven te
markeren.
http://www.mjb-jmb.org
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contact
Contactgegevens
Laura Kalenga Mulenda
MANGOO PICKLE ASBL
Avenue Winston Churchill, 10
1330 Rixensart
laura.kalenga@mangoopickle.be
Chouna Lomponda
Partnership Coordinator
Communications Manager van de Belgische Joods Museum
Rue des Minimes, 21
1000 Bruxelles
lchouna@mjb-jmb.org

administratieve gegevens
Mangoo Pickle ASBL
10, avenue Winston Churchill 1330 Rixensart
info@mangoopickle.be
Bankrekening
IBAN BE31 7320 3356 2455
BIC CREGBEBB

15

