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Waarom?

Meer nog dan zelf projecten ontwikkelen en uit-
voeren binnen en buiten de museummuren willen 
we nu onze zorgvuldig opgebouwde ervaring 
gebruiken om de erfgoedinstellingen te stimule-
ren en hen op weg te helpen om jongeren ook te 
betrekken in hun aanbod. Dit kan verschillende 
vormen aannemen: van een jaarlijks terugkerende 
jongerennocturne tot het uitbouwen van een zelf-
standig functionerend jongerenteam. Samen met 
het museum of de erfgoedorganisatie gaan we op 
zoek naar een gepaste oplossing voor hun instel-
ling, op maat van hun budget en personeelsinzet. 

AmuseeVous zette de afgelopen jaren dus al vele 
projecten op en begeleidde verscheidene instel-
lingen in het opzetten van een jongerenwerking.  
We dragen dus een grote bagage aan kennis en 
ervaring. Daarom stelt AmuseeVous zich ook tot 
doel deze kennis te delen met iedereen die met 
jongeren wil werken binnen de context van het 
museum, het kunstencentrum of de erfgoedinstel-
ling en breder.  

JONGERE ZOEKT 
TOF MUSEUM & 

VICE VERSA

Toen we in 2004 naar het landschap van musea 
en erfgoedinstellingen in ons land keken, zagen 
we nog grote delen braakliggend terrein, vooral 
op het gebied van cultuureducatie voor jonge-
ren. Publieksbemiddeling begon op te komen 
en er werd her en der al voorzichtig gesleuteld 
aan een aanbod voor kinderen, maar voor 
tieners en studenten viel er nog er nog niet veel 
te beleven.
 
AmuseeVous heeft zich jarenlang ingezet om 
projecten voor deze nieuwe doelgroep te organi- 
seren en met succes. Langzaam maar zeker is 
het cultuurlandschap de jongere gaan herken-
nen als een belangrijke bezoeker en wisten 
we ook vele jongeren te motiveren om over 
de (museum)drempel te stappen en kennis te 
maken met het gevarieerde erfgoed.
Deze evolutie in de culturele wereld brengt 
nieuwe uitdagingen met zich mee en vanaf 
2014 besloten we dan ook een ander pad te 
bewandelen.

Deze vormingen voor de socio-culturele sector 
organiseren we samen met Publiek Centraal, 
een organisatie die zich specialiseert in com-
municatie voor social profit.
Naast het delen van expertise met de socio-
culturele sector, zijn ook onze vormingen voor 
onze jongeren en medewerkers een belangrijk 
onderdeel van onze werking.

Maar natuurlijk willen we zelf ook onze ex-
pertise scherp en up-to-date houden door te 
blijven experimenteren met nieuwe project- 
concepten binnen ons luik AmuseeVous à la 
minute. We gaan op speurtocht naar inspire-
rende voorbeelden in binnen- en buitenland en 
wisselen ervaringen uit met collega-organisaties 
binnen en buiten de landsgrenzen. 

Naast het delen en opdoen van expertise zullen 
we ons ook blijven inzetten om jong artistiek 
talent te laten schitteren. Op onze website word 
je elke maand door een nieuw kunstwerk ver-
welkomt en tijdens De Kotroute presenteren we 
verse kunst op een studentikoos dienblaadje.

Wij zijn AmuseeVous,  
aangename kennismaking!

Naast het informeren van jeugdwerkers en 
culturele instellingen, is ook het informeren 
van jongeren één van de pijlers van Amusee-
Vous. Op een verfrissende manier houden we 
jongeren tussen 16 en 30 jaar steeds up-to-date 
over het culturele aanbod. Dit doen we voorna-
melijk door 'Museumtoeren'. Dit is de ultieme 
museumgids, voor én door jongeren. Museum-
toeren geeft je een overzicht van de musea in 
Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Daarnaast 
houdt de Toerredactie je op de hoogte van al 
het museumnieuws en de hots en nots van het 
moment op www.museumtoeren.be.

Op de volgende pagina’s kom je alles te weten 
over deze ambitieuze plannen. 
 
Veel plezier...  
and don’t be a stranger!
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Wat?
DEFINITIE: AmuseeVous is een vzw die jongeren (16 - 30 jaar) en musea dichter bij elkaar wil brengen. Dat doet Amusee-
Vous door enerzijds jongeren te prikkelen om het aanbod van erfgoed, kunst en musea in Vlaanderen en Brussel te ontdekken en 
anderzijds door deze instellingen te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikte invalshoek voor jongeren. AmuseeVous 
treedt op als matchmaker, adviseur en inspirator en doet dit steeds in nauwe samenwerking met de doelgroep.

NOMEN EST OMEN...

...zijn we? ...doen we?
...hebben we gedaan?
...willen we bereiken?

A MUSEE VOUS

A,AH
verwondering

MUSÉE
Museum

MUSER
Flaneren

MUZE
inspiratie

SO, WHAT’S IN A NAME?

VOUS
we doen het voor,  
door en met jullie

S’AMUSER
plezier maken, Genieten
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In 2005...
•	vinden 8000 bezoekers van Rock Werchter de  

weg naar het museum dankzij de Polsbandac-
tie: festivalgangers kunnen op vertoon van 
hun polsband de hele zomer lang 26 Belgische 
musea gratis bezoeken. AmuseeVous is op de 
festivalweide aanwezig met een mini-museum 
en  25 enthousiaste Belgische pop-prominenten 
gaan een peter/meterschap aan met hun favoriete 
museum en nemen er een videoclip op.

In 2006...
•	bereikt de Rock Werchter Polsbandactie 

nieuwe hoogten. Maar liefst 48 musea 
(waaronder 6 in Nederland) stellen die zomer 
hun deuren gratis open voor 10.000 Rock 
Werchter bezoekers. 

•	 feesten 1450 jongeren tijdens een Soiree Royale 
(KMSKA) en Soiree Masquée (PMMK)

•	start AmuseeVous met de ontsluiting van de 
Cera-kunstcollectie voor jongeren.

•	debatteren museumdirecteuren en jongeren 
uit België en Nederland in Amsterdam tijdens 
Mind the Gap.

In 2007...
•	 is er echte Kunst op de Wei tijdens Rock 

Werchter en krijgt ook de polsbandactie een 
vervolg. Samen met weekblad Humo geeft 
AmuseeVous de 'Kunstbijbel'  uit. 

•	bezetten 600 jongeren Bozar tijdens de 
Soiree Armee.

•	gidsen 'Mister K' en 'Miss K' al dansend, 
dichtend en musicerend het publiek langs de 
collectie van het heropende MSK (Gent) en 
geven hun eigen interpretatie aan werken van 
Magritte tot Ensor. Tienduizenden nieuwsgie-
rigen zien de jonge artiesten aan het werk. 

•	 trekt de eerste tentoonstelling met werk uit 
de Cera-collectie genaamd, Silent Revolutions, 
meer dan 6000 bezoekers.

•	duikt AmuseeVous onder de lakens met Kunst 
om 8: een organisatie die spannende avonden 
organiseert in de Antwerpse musea.

In 2008...
•	bedenkt Bert Anciaux, minister van Cul-

tuur, Jeugd, Sport en Brussel, dat jongeren 
voor 1 euro naar het museum mogen en krijgt 
AmuseeVous de opdracht om de campagne 
en activiteiten rond deze maatregel uit te 
werken.

•	staat het werk van kunstenaar Marcel Brood-
thaers drie maanden in de spotlights tijdens 
Broodthaers Onomwonden met tentoonstel-
lingen in België en Nederland, presentaties, 
filmvoorstellingen,	debatten	en	het	populaire	
Mosselspel. In navolging van Broodthaers 
– die van zijn living een museum maakte – 
stellen Leuvense, Antwerpse en Gentse stu-
denten hun kot beschikbaar voor jong talent 
tijdens de allereerste De Kotroute.

•	gaan alle zalen van het Nationaal Scheep-
vaartmuseum (Antwerpen) voor de laatste 
maal open tijdens de Soiree d'O. 

•	Wordt Tupperware dankzij een aantal jonge 
kunstenaars een collector's item tijdens Soi-
ree D'sign in het Gentse Designmuseum.

•	Creëert muziekgroep Hawaii een soundtrack 
voor de verkorte VJ-versie van De Leeuw van 
Vlaanderen tijdens de Soiree 1302 in Kortrijk.

•	Sluit tentoonstellingsproject M'as-tu vu in het 
BELvue Museum met de Soiree sur l'Herbe.

•	 is het nieuwe MAS in Antwerpen nog lang 
niet open, dus gaan jongeren de werf op met 
werfhelmen die door jonge kunstenaars 
onder handen zijn genomen onder de noemer 
Customize your Helmet. In het najaar organi-
seert AmuseeVous MAS under construction. 

tot   het 
Kot

Van  
de Wei

Toppers uit twaalf  
jaar AmuseeVous in 

vogelvlucht



IN 2009...
•	snuiven acht jongeren een week lang de sfeer 

op in het Brusselse Magritte Museum en 
verwerken die ervaring geheel zelfstandig in 
het gratis tweetalige magazine René, neem 'm 
mee!

•	plegen jonge kunstenaars in verschillende 
Belgische musea (aan beide kanten van de 
taalgrens) een Passionele Moord / Crime Pas-
sionel op Rogier van der Weyden (1400-1464): 
de Vlaamse niet-zo-primitieveling die voor het 
eerst emotie introduceerde in de Vlaamse 
schilderkunst. 

IN 2011…
•	ziet AmuseeVous à la minute het levenslicht. 

Korte maar krachtige interventies op verschil-
lende culturele hotspots. In Gent krijgt dit de 
vorm van een Pop Up galerij op een boot en een 
Lazy Sunday in het MSK. En het betekent ook de 
start van Open Monumentdag Un(der)cover waar 
monumenten door jonge reporters onder de 
loep worden genomen.

•	vechten 9 quizteams om een kunstwerk tijdens 
de museum/pubquiz Art Intelligence in BOZAR

IN 2010...
•	sturen meer dan 350 jonge kunstenaars hun 

portfolio naar Frappant XPO. Tien van hen 
winnen een plekje in de Antwerpse KBC-
toren waar hun werk een maand lang te 
bewonderen is.

•	 infiltreert	AmuseeVous	de	Antwerpse	muse-
umnacht en drukt op de Fast Forward knop. 
Ruim twintigduizend bezoekers bekijken 
moderne werken van aanstormend talent 
tussen de (vaak) traditionele collecties van het 
Rubenshuis tot het Zilvermuseum.

•	doen jongeren de deur van het KMSKA op slot 
tijdens Musée Fermé, maar niet voordat ze – tij-
dens het debat die avond – duidelijk maken wat 
ze verwachten als de deur weer open gaat.

•	komen kunst en erotiek samen tijdens De Kotroute 
a la Burlesque. In Antwerpen, Leuven en 
Gent trekken 1200 belangstellenden van 
studentenkot naar studentenkot om daar jong 
kunstzinnig talent aan het werk te zien. 

•	prikkelen vijf enthousiaste jongelingen (en 
één professionele regisseur) de middelbare 
scholen en jeugdverenigingen van Vlaams-
Brabant om het Kasteel van Gaasbeek te gaan 
ontdekken	met	hun	zelfgemaakte	promofilm	
Pimp your Castle. 

•	 laat een groep jonge 'rekruten' het Legermu-
seum in Brussel zien hoe de oorlog om de 
hearts and minds van de 21ste eeuwse jeugd 
gewonnen kan worden. De resultaten van 
operatie I love a (Wo)man in Uniform worden 
eind februari 2011 gepresenteerd tijdens 
Museum Night Fever.

•	 fabriceren 10 jongeren een eigentijdse gids 
voor het Rockoxhuis in Antwerpen tijdens het 
project Rock on Rockox. Daarbovenop weten ze 
ook maar liefst 460 bezoekers te laten rocken 
tijdens hun 3 soirees.

•	wordt het Zwijvekemuseum in Dendermonde 
de uitvalsbasis voor enkele jonge Art Knights die 
er een kunstige invasie plegen en spiksplinter-
nieuwe creaties achterlaten.

•	strijkt AmuseeVous neer op 2 Museumnachten: 
in Antwerpen creëren we een parcours vol jon-
ge kunst in de deelnemende musea tijdens Nota 
Bene. In Gent is het Huis van Alijn onze partner 
in crime voor een Soiree Correspondance.

•	neemt De Kotroute Futuristico een sprong naar 
de verre toekomst met kunst op koten in Gent, 
Leuven en Kortrijk.

•	geeft de brochure Kunstwerk je niet alleen meer 
informatie over AmuseeVous, maar ook een 
gratis	kunstwerk	op	de	achterflap.

•	verleent AmuseeVous advies op vraag van part-
ners zoals FARO, Stukafest, MAD Luik en VVJ
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IN 2012…
•	groeit het aantal AmuseeVous à la minutes: jongeren bedenken een promo-

tiecampagne voor April Fools Day in het Gentse MSK, 3 jonge kunstenaars 
leggen een artistiek ei op het Festival van de Creativiteit, kunstenaars staan 
open voor de vragen van een jong en hongerig publiek tijdens Artist Talk, 
enkele lucky birds krijgen de kans om het kunstwerk van Ni Haifeng mee 
op te bouwen tijdens Manfesta 9 in Genk, AmuseeVous duikt op tijdens Ted 
X Youth, Vers Geweld en het Modemuseum Hasselt (voor een AmuseeVous 
For Life)

•	 leiden 10 jonge kunstenaars je op weg naar de tentoonstelling rond Charles 
Burns in M Leuven door de foyer te voorzien van eigen werk, geïnspireerd 
door deze graphic novelist. De expo Charles & Me werd tijdens de Soiree 
alleen al bezocht door 260 jongeren.

•	breidt Open Monumentedag Un(der)cover verder uit en laten we enkele 
creatieve jongelingen nieuw artistiek werk, geïnspireerd door de monu-
menten tentoon stellen tijdens OMD. 

•	wordt het Designmuseum eventjes opgevrolijkt door iDesign en de frisse 
interpretatie die een bende jongeren geeft aan de vaste collectie. Tijdens de 
Gentse museumnacht geven ze er nog een lap op tijdens een swingende 
Soiree.

•	 trekt AmuseeVous terug naar de festivalwei: op Bruksellive in Brussel, 
Boomtown	in	Gent,	de	Student	Kick	Off	in	Gent,	de	Studentenwelkom	

in	Leuven	en	de	Student	Take	Off	in	Hasselt	bestrijden	we	opnieuw	de	
honger naar cultuur.

•	wordt Museumtoeren, een museumgids voor én door jongeren gelanceerd. 
En krijgt het er meteen een digitaal broertje bij in de vorm van museum-
toeren.be. Rate that museum!

•	strijkt De Kotroute voor het eerst neer in Hasselt, en keert ze terug naar 
Gent en Leuven. Dit jaar in Full Color! 

•	blijken de Museumnachten weer een leuke uitdaging voor AmuseeVous. 
In Brussel starten we Nota Bene Outdoors, in Gent kunnen bezoekers op 
zijn Japans fotograferen in het Designmuseum en in Antwerpen slaan we 
de handen in elkaar met Am I Yours voor een echte kunstspeurtocht. De 
eerlijke vinders mochten het werk houden.

•	kan AmuseeVous zich verder verdiepen in het delen van expertise dankzij 
presentaties op de Stukafestdag en Re-Public in Rotterdam. 
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IN 2013…
•	krijgt het dakloze Diamantmuseum een tijdelijk onderkomen dankzij 

het D.F.F. - project in Antwerpen. Elf Diamond Friends Forever stamp-
ten vanuit het niets een Pop Up museum uit de grond, dat tijdens de 
zonnige zomermaanden uitgebaat werd.

•	wordt Nota Bene Outdoors herhaald tijdens Museum Night Fever, 
kleuren	we	ook	de	Museumnacht	Antwerpen	in	flashy	neonkleuren	
tijdens de Fit-o-Museum en pimpen we bezoekers van het MIAT tijdens 
de Gentse Museumnacht.

•	viert De Kotroute zijn 5e verjaardag en doet daarom 5 steden aan: Has-
selt, Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel zijn de gelukkigen.

•	ontvangen 2 instellingen voor het eerst een AmuseeVous Rapport: 
OC De Witte Merel en Designmuseum Gent krijgen een berg tips en 
projectvoorstellen om zichzelf volledig jongerenproof te maken. En we 
helpen ook het jong geweld van MAS in Jonge Handen verder met het 
maken van een gids.

•	 loopt AmuseeVous à la minute op volle toeren. Enkele uitschieters: een 
mini expo tijdens Ciné Privé in Gent, Koek de Coeur vertelt het multi-
culturele verhaal achter de croissant met Molenbeekse bakkers als uit- 
gangspunt, Galer-ijs verenigt ijsjes en galerijen in Hasselt, tijdens Bar 
Atelier shaken we samen met KUNSTWERKt een smakelijke mix van 
kunst, atelierbezoeken en cocktails, Pop Up expo’s vinden plaats in ons 
tijdelijk kantoortje naast Z33 in Hasselt, ...

•	downloadt een museummedewerker voor het eerst The Young Ones, 
onze gratis brochure vol tips en tricks voor culturele instellingen die 
met jongeren willen werken.

DE KOTROUTE KOMT NAAR JOUW STADDE KOTROUTE KOMT NAAR JOUW STADDE KOTROUTE KOMT NAAR JOUW STADDE KOTROUTE KOMT NAAR JOUW STAD

AmuseeVous & Cera presenteren

(Koten open van 19u30 tot 23u00)

K�t naar jouw stad

1 4  N O V E M B E R  2 0 1 3
1 9 u 0 0    Z 3 3

Hasselt
1 9  N O V E M B E R  2 0 1 3

1 9 u 0 0    S . M . A . K .

Gent
2 1  N O V E M B E R  2 0 1 3

1 9 u 0 0    B E U R S S C H O U W B U R G

Brussel
2 1  N O V E M B E R  2 0 1 3

1 9 u 0 0    M  –  M U S E U M  L E U V E

Leuven
2 7  N O V E M B E R  2 0 1 3

1 9 u 0 0    R O C K O X H U I S

Antwerpen

Jonge kunstenaars vinden een tentoonstellingsplaats-voor-1-nacht in de koten van jouw stad
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•	blaast AmuseeVous tien kaarsjes uit en star-
ten we de Hart voor AmuseeVous-campagne.  
Talloze organisaties, kunstenaars en personen 
delen online hun positieve ervaringen met 
AmuseeVous een wij delen op onze beurt 
onze expertise, die we de afgelopen 10 jaar 
opdeden. 

•	werken we samen met het MAS in Jonge 
Handen, de jongerenwerking van MAS, voor 
het ontwikkelen van de app MASup.

•	vinden er over het hele land AmuseeVous 
à la minute plaats. Zo palmen studenten  
M - Museum Leuven in Leuven in tijdens 

Shoot me at M-idnight, gingen we voor Bar 
Atelier achter de schermen bij twee kun-
stenaars van The Big Draw en zetten we de 
opening van de nieuwe tentoonstelling in het 
FOMU feestelijk in met Nightwatch.

•	werken we opnieuw samen met Museum 
Night Fever voor het art) & (marges-museum, 
kan je zelf de hoofdrol spelen in één van de 
10 kunstwerken met FrameMe @Museum- 
nacht Antwerpen.

•	vindt De Kotroute plaats in Brussel en Antwer-
pen. 

•	groeit het aantal aanvragen voor een 
AmuseeVous Rapport enorm, maar liefst vijf 
musea ontvangen dat jaar onze groep van 
mystery-museum bezoekers: Kazerne Dos-
sin, Modemuseum Hasselt (MMH), Huis van 
Alijn, Fotomuseum Antwerpen (FOMU) en 
S.M.A.K.

•	brengen we maar liefst twee gratis publicaties 
uit. Met Take Part geven we tips en tricks 
voor meer participatie in het museum. Digital 
Upgrade is een korte handleiding over het 
maken van een app i.s.m. jongeren.

IN 2014…
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•	 in het kader van de AmuseeVous à la minutes 
biedt AmuseeVous trajectbegeleiding aan 
FOMU aan om een aanbod te creëren voor 
het openingsweekend van de verjaardags-
tentoonstelling ‘Photography Inc’. We werken 
opnieuw met het FOMU samen voor een 
tweede editie van Nightwatch. Ook in het 
Hof van Busleyden droppen we enkele jonge 
creatievelingen voor de openingsnocturne 
‘Een Hollander in Mechelen’. Het resultaat zijn 
twee out-of-the-box nocturnes voor het jaar 
2015. Daarnaast strekken we onze benen en 
gaan we uitwaaien aan de zee met de Mu.ZEE-
run, waarbij we een gevarieerd joggingpar-
cours	afleggen	langs	een	aantal	locaties	van	‘De	
Zee’, de laatste expo van Jan Hoet.

•	maken we i.s.m. Musica en samen met zes 
jonge kunstenaars de soundtrack bij Muse-
umnacht Antwerpen 2015: MuseumSound(s). 

IN 2015…

•	wordt Mechelen voor de eerste keer 
onze gaststad voor De Kotroute. Daar-
naast strijken we opnieuw neer in Gent, 
waar jongeren opnieuw massaal hun 
koten openstellen voor het werk van 
jonge creatievelingen.

•	sturen we nogmaals een team van 
jongerendetectives op pad in vijf musea: 
Kasteel van Gaasbeek, Texture, Taxandria- 
museum, Begijnhofmuseum en Mu.ZEE.

•	vinden onze eerste Morning Glory’s 
plaats i.s.m. Publiek Centraal: eerst een 
ontbijt en nadien een stimulerende 
workshop om de werkdag vol inspiratie 
te kunnen beginnen. Communiceren 
met jongeren staat centraal in de ses-
sies in Leuven en Gent, in Hasselt en 
Brugge gaan we verder in op de vraag 
“hoe stemmen we ons aanbod af op 
jongeren?”.

•	 lanceren we opnieuw twee gratis publicaties. 
De 10 geboden bundelt onze ervaringen, tips, 
valkuilen,... in ons tienjarig bestaan in een 
handige do it yourself handleiding. Transmit it 
draait rond het vraagstuk “hoe bereiken we 
jongeren?”. 

10
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Culturele
Queeste: 

kerntaken
AMUSEEVOUS DEELT EXPERTISE
Kennis delen  blijft de kerntaak van onze missie. We delen 
graag onze kennis en expertise met iedereen die met jon-
geren	wil	werken	binnen	de	context	van	social	(non-)	profit	
en de overheid. De laatste jaren zetten we hard in op het 
uitbouwen van dit expertise-aanbod. Zo delen we onze kennis 
door middel van publicaties en vormingen. Maar daarnaast  
kunnen	organisaties	ook	met	een	specifieke	vraag	bij	ons	
langskomen en werken we op maat.
We zoeken steeds naar verfrissende manieren om jongeren 
het aanbod van musea, kunstencentra en erfgoedinstellingen 
te laten ontdekken.
We willen onze aanpak ook overdragen op onze jonge regio-
coördinators en vrijwilligers, die elk jaar opnieuw waarde-
volle ervaringen in het culturele veld opdoen.

AMUSEEVOUS EXPERIMENTEERT
Om up-to-date-kennis te kunnen delen is het belangrijk om 
ook voortdurend nieuwe ervaringen op te doen. Daarom wil 
AmuseeVous, naast haar rol als expertisecentrum, informa-
tieverstrekker en bemiddelaar, ook volop experimenteren 
met nieuwe projectconcepten. De AmuseeVous à la minute-
projecten zijn daar een goed voorbeeld van.

AMUSEEVOUS START
Door de jaren heen zijn we ook een echte culturele kweek-
vijver geworden. Voor vele prille kunstenaars en door kunst 
gebeten jongeren zijn we een belangrijke opstap naar hun 
verdere carrière in de culturele sector.
Ook dit blijven we doen in de toekomst. Vrijwilligers met 
goesting zijn onze belangrijkste aandrijfkracht en jong artis-
tiek talent krijgt een prominente plaats in onze Kotroutes en 
de maandelijkse remix van onze website.

AMUSEEVOUS INFORMEERT
Daarnaast geven we jongeren ook een platform: Museum-
toeren. Deze blog houdt je op de hoogte van alles wat reilt 
en zeilt in het museale landschap. De belangrijkste factor 
hierbij is: het is voor én door jongeren. De interviews, 
artikels, de site, ... alles ligt in handen van onze jongerenre-
dactie.
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Wie?
Wat?

&
voor wie?  
door wie?  
met wie?

..doen we het?  
...vind je ons?

Raison d'être: de doelgroep(en)
Kort door de bocht: AmuseeVous werkt voor 2 doelgroepen:

JONGEREN
•	 tussen de 16 en 30 jaar 
•	in hun vrije tijd (dus niet in school/opleidingsverband)
•	individueel of in groep
•	diversiteit, graag! 

CULTURELE INSTELLINGEN 
•	musea
•	erfgoedinstellingen
•	kunstencentra
•	social	(non)	profit-	sector	...	iedereen	die	met	jongeren	tussen	

16 en 30 jaar wil werken binnen hun organisatie.

Organigram: fris en fruitig

 NATIONALE COÖRDINATOR  
(1 F TE)

COMMUNICATIEMEDEWERKER 
(0,6 F TE)

REGIOCOÖRDINATOREN 

( INGESCHAKELD EN VERGOED OP PROJECTBASIS) 
in Antwerpen, Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, en West-Vlaanderen.

Schrijven het hele jaar door  
voor Museumtoeren

POOL MET VELE ENTHOUSIASTE, CREATIEVE VRIJWILLIGERS

AmuseeVous is zelf ook jong: Je bent zo jong als je je voelt, maar 
AmuseeVous gelooft desalniettemin dat een daadwerkelijk jonge or-
ganisatie belangrijk is om een jonge doelgroep te bedienen. De kern-
organisatie (coördinatoren + vormgeving) is gemiddeld 28 jaar jong.

De vrijwilligers van AmuseeVous hebben gemiddeld 24 lentes gezien. 
Onze Raad van Bestuur, met daarin zwaargewichten uit onder meer 
de museumwereld, culturele instellingen, media en de jeugdsector is 
gemiddeld 37 jaar. 

GRAFISCHE VORMGEVING  
& HUISSTIJL 

(0,4 F TE)

TOERREDACTIE
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'in- 
gelinkt'

In haar twaalfjarig bestaan trok 
AmuseeVous met meer dan tachtig 
musea, culturele instellingen en andere 
partners samen op. Een selectie van 
partners in de periode 2005 – 2016

Publiek Centraal, KMSK, Legermuseum, TMF, 
Letterenhuis, MAS, Musée de la photographie,  
Bonnefantenmuseum, Cera, Jes vzw, MIAT,  

Tropenmuseum, Maks!, Provincie Vlaams Brabant, Alles Kan, 
Kasteel van Gaasbeek, MUDAM, Provincie Antwerpen, KMSKA, 
Stad Leuven, Jubelparkmuseum, Studio Brussel, Openluchtmu-
seum Middelheim, Bozar, Marifa Arts, Ladda vzw, Kroller-Muller, 

MuHKA, BELvue museum, Urgent, Brusselse museumraad, Texture, Rock-

oxhuis, Museum Plantin-Moretus, Maagdenhuismuseum, Kazerne Dossin, 

Huis van Alijn, Hof van Busleyden, Taxandriamuseum, Begijnhofmuseum, 

Museum Mayer van den Bergh, STUK, Dag van de Jeugdbeweging, Red Bull,  

Museum voor Midden-Afrika, Win for life, Musée Felicien Rops, Fotomu-

seum, Artforum, FM-Brussel, Rock Werchter, Chiro Kortrijk, Modemuseum  

Antwerpen,  Prospekta, Modemuseum Hasselt, Oscaronline, Vedett, Het Nieuwsblad, KBC, Ru-

benshuis, Piazza dell' Arte, Diamant Museum, Zilvermuseum, M-Leuven, BILL, Mu.ZEE, Magritte Museum, 

In Flanders Fields, S.M.A.K., Groeningemuseum, Museum Dr. Guislain, Van Abbemuseum, MSK, , Stukafest, 

Jeugd	en	Poëzie,	Z33,	De	Beurschouwburg,	Circa,	Herita,	Ted	X	Youth,	Flanders	DC,	Manfista,	Student	Kick	Off,...
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Hoe
...pakken we dingen aan?  
...brengen we kerntaken 

 in de praktijk?  
…kun je ons bereiken?

De lat hoog leggen: doelstellingen 2014-2017

AmuseeVous wil meer jongeren warm maken 
voor musea en erfgoed, AmuseeVous wil culturele 
instellingen helpen zoeken naar methodes om dit 
te realiseren.

Sinds 2010 krijgt AmuseeVous structurele sub-
sidies van de Vlaamse overheid, Sociaal Cultu-
reel Werk, departement Jeugd. Eerst als cultuur-
educatieve organisatie, sinds 2014 als vereniging 
informatie	 en	 participatie.	 Dat	 is	 fijn,	want	 het	
betekent dat er structurele, strategische en operatio-
nele doelstellingen geformuleerd kunnen worden.  
Een greep uit de ambities van AmuseeVous voor de 
periode 2014 - 2017 en de acties die erbij horen:
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Ambitie II
Opgebouwde expertise vastleggen, zodat de 
sector (musea en erfgoed) ervan kan leren en 
deze expertise zelf kan toepassen in de eigen 
organisatie.

Het AmuseeVous Rapport
Op vraag van musea/kunstencentra/erf-
goedinstellingen wil AmuseeVous trajectbe-
geleiding aanbieden in hun zoektocht naar 
een geschikte jongerenwerking. De bedoeling 
is dat er korte termijn acties en een lange 
termijn perspectieven uit de bus komt, die 
een verandering in het beleid van de instel-
ling betekent. 
Per jaar schrijven we 5 rapporten uit. Wie 
durft ons jongerenteam uit te nodigen?

AmuseeVous DIY
AmuseeVous wil haar kennis en expertise 
gieten in informatieve pdf’s die 2 keer per jaar 
gratis worden aangeboden via de site.
Praktische tips, good practices, lichtende 
voorbeelden uit het buitenland... Kortom: 
inspiratievoer voor iedereen die graag met 
jongeren aan de slag zou willen! 

Ambitie V
AmuseeVous als culturele kweekvijver. We 
willen jonge kunstenaars én cultuurliefheb-
bers een platform en waardevolle werkervaring 
aanbieden.

De Toerredactie
Een redactie van een 8 tot 10 jongeren bepaalt 
de input van museumtoeren.be en krijgt de 
kans om schrijf- en redactie-ervaring op te 
doen onder begeleiding van AmuseeVous en 
experts uit het veld.

De Kotroute
Elk jaar organiseren we in minstens 2 steden 
een Kotroute. We geven jong artistiek talent 
een tentoonstellingsplaats-voor-één-nacht in 
de koten van een studentenstad. In het verle-
den streken we al neer in Antwerpen, Brussel, 
Leuven, Hasselt, Gent, Mechelen en Kortrijk.

Ambitie III
Zorgen voor een sterk vormingskader, zowel 
intern als voor derden

•	Minstens 3 keer per jaar organiseren we 
workshops, lezingen, uitstappen, ... voor onze 
vrijwilligers en medewerkers

•	10 keer per jaar trakteren we ook onze hard-
werkende Toerredactie op een vorming

•	Minstens 3 keer per jaar per jaar nodigen we 
museum en erfgoedmedewerkers uit om 
inspiratie op te doen tijdens onze lezingen en 
studiedagen

Ambitie IV
Expertise blijven opdoen en nieuwe project-
concepten uittesten 

AmuseeVous à la minute
Samen met een culturele instelling werken 
we een project uit met een vernieuwend 
karakter. Het zijn vaak kleinschalige piloot- 
projecten, wat ons toelaat kort op de bal te 
spelen en in te pikken op tijdelijke ten-
toonstellingen of events. We organiseren 5 
AmuseeVous à la minutes per jaar en sluiten 
elk project af met een publiek moment. 

Vinger aan de museumpols! 
Elke jaar bezoeken we enkele lichtende 
voorbeelden uit het culturele veld en doen we 
inspiratie op bij onze doelgroep en stakehol-
ders door middel van vraagacties. 

Ambitie I
Jongeren optimaal informeren over (het aanbod 
van) musea/kunstencentra/erfgoed

Museumtoeren
Museumtoeren is een museumgids voor én 
door jongeren en bestaat uit twee luiken: er is 
een handige gedrukte ‘reis-gids’ door muse-
umland en een digitale en interactieve versie: 
www.museumtoeren.be. 
De input van museumtoeren.be wordt 
bepaald én geschreven door de jongeren van 
onze Toerredactie. Maandelijks posten zij 
artikels,	filmpjes	en	reviews	van	alles	wat	reilt	
en zeilt in de museale wereld. De Toerredactie 
houdt jongeren op de hoogte van de nieuwste 
tentoonstellingen, de mooiste expo’s en de 
must-see musea in België.

AmuseeVous à la Carte
AmuseeVous brengt jongeren samen om te 
werken aan een infoproduct in opdracht van 
één of meerdere musea, kunstencentra/erf-
goedinstellingen. Dit infoproduct kan/kun-
nen de instelling(en) dan gebruiken als tool 
om meer jongeren warm te maken voor hun 
aanbod. Denk hierbij aan een brochure, een 
filmpje,	een	site,	een	app,	...

Nieuwsbrief, Twitter en Facebook
De must-reads om helemaal mee te zijn met 
de laatste trends in het museum- en kunsten-
landschap. 



Don't be 
a 

stranger!
AmuseeVous hoort graag van je:

Heb je...vragen,  

opmerkingen, tips?

Denk je... iets voor  

AmuseeVous te kunnen  

betekenen?

info@amuseevous.be
www.amuseevous.be
-
Drabstraat 42,
9000 Gent

Colofon

Enchantée is gebaseerd op het  
AmuseeVous vzw beleidsplan 2014-2017

versie 2014 Redactie:
Jorden Tiebout & Michelle Coenen
versie 2016  Redactie: 
Silke Leenen & Céline Rimaux

Vormgeving:
Krysztoff	Dorion
www.krysztoff.be

Wil je... informatie, verder kennismaken,  

een beroep doen op onze expertise,  

of weten wat AmuseeVous voor je kan betekenen?


