FESTIVAL VOOR VREDE GENT

EVENEMENTEN

DOELGROEPEN

Streefdoel Editie 2019 : 14 Doelgroepen
Hierna de lijst van organisaties/verenigingen/wijken enz… die in aanmerking komen
om als verantwoordelijke op te treden voor een evenement dwz. instaan voor de
praktische organisatie, programmatie, promotie, veiligheid….
Voor elke categorie wordt een aantal voorgesteld als streefcijfer.
De verantwoordelijke personen of verenigingen hebben best ervaring met het
organiseren en promoten van evenementen. Zij kunnen steeds beroep doen op het team
vrijwilligers van het coördinatiecomité dat ter beschikking staat om – zo nodig - te
helpen bij het zoeken naar performers, locaties, logistiek.
Voorwaarden om een evenement te organiseren: achter de doelstellingen staan van het
Festival en het format respecteren.
1. Basisonderwijs:
Potentieel:108 basisscholen(alle netten) en 16 scholen in het Buitengewoon
onderwijs.
2. Secundair Onderwijs:
Potentieel: 48 scholen in het secundair onderwijs (alle netten) en 13 in het
buitengewoon secundair onderwijs.
3. Hoger Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs:
Potentieel: Hoger Onderwijs: UGent, Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent,
Odisee, Luca-School of Arts, KU Leuven, HBO5
4. (Deeltijds)Kunstonderwijs:
Potentieel: Academie voor Muziek, Woord en Dans; Academie voor
Podiumkunsten, Academie de Kunstbrug; Academie voor Beeldende Kunst, SintLucas Academie, (MUDA).
5. Specifieke Scholen:
Potentieel: Dans (21 scholen/ ensembles) , Circusplaneet….
6. Wijken:
Potentieel 25 wijken – Met medewerking van de 6 sociale regisseurs, 14
wijkregisseurs, 25 wijkregisseurs en de talrijke buurtwerkers, dekenijen….
7. Culturele Organisaties – Performers:
Potentieel: organisaties zoals Arte Musicale, Koor en Stem, Allez Chantez, De
Centrale…
8. Diverse Levensbeschouwingen:
Potentieel: Inter-levensbeschouwelijke werkgroep Gent (IWG) telt 14 leden,
Orbit en Profundo

9. Verenigingen van Gentenaars met migratieachtergrond:
Potentieel: meer dan 170 verschillende nationaliteiten waaronder 24 met meer
dan 500 waarvan 8 met meer dan 1000. Hierbij is hulp mogelijk van Adviesraad
voor etnisch culturele diversiteit (Ad Rem), De Centrale, VOEM en andere….
10. Cultuurverenigingen:
Potentieel: Fondsen zoals Vermeylenfonds, Willemsfonds, Davidsfonds,
Masereelfonds, Rodenbachfonds, Geuzenhuis, maar ook: Kunstenpunt, Koperen
Passer, Zilveren Passer, Kring De Bruyne, Markant, Amarant….
11. Jeugdbewegingen:
Potentieel: 44 jeugdbewegingen (Chiro, Scouts en Gidsen, FOS Open Scouting,
KAJ, KSJ-KSA-VKSJ, KLJ, Jeugdhuizen, JNM) 6822 leden, 1.000-tal jongeren in de
leiding.
12. Bewegingen voor Vrede, Geluk, Meditatie, Minderheden, Diversiteit, Vluchtelingen,
Integratie…..
Potentieel: Vlaams Vredesinstituut, Peace, Pax Christi, Vrede.be, Vredeshuis,
Broederlijk Delen, Curieus, 11.11.11, La Verna, Circles, Silence for Peace,
Minderheden Forum, Festival van Gelijkheid……
13. Slotevenement UFO-UGent:
Potentieel: alle Gentse musici, dansers, circus, magiërs
14. Vredesmars en mensenketting:
Potentieel: gemotiveerde verenigingen/organisaties en zoveel mogelijk
vertegenwoordigers van de 160 nationaliteiten in Gent
Organisatie Evenementen:
Omdat de slotdag van het festival (steeds op feestdag 11 november) in 2019 op een
maandag valt, wordt het aantal festivaldagen uitgebreid met het weekend daarvoor,
alsook met 3 weekdagen. Aldus wordt het een zesdaags festival. Deze uitbreiding is
wenselijk om jongeren in alle Gentse Onderwijsinstellingen en de muziekscholen de
mogelijkheid te geven om zo actief mogelijk deel te nemen aan het festival. Het geeft ook
meer vrijheid aan organisatoren om een evenement te plannen.
Woensdag 6/11, donderdag 7/11 en vrijdag 8/11
-

Uren vastgelegd door de betrokken onderwijsinstellingen (lager, secundair,
technisch, beroeps, hoger ) rekening houdend met de specificiteiten van hun
instelling zoals infrastructuur en logistiek, leeftijd, internen, kotstudenten
…..alsook met de beschikbaarheid van het doelpubliek (medestudenten, ouders
en familie, vrienden, bewoners van de omliggende buurt/wijk.)

Zaterdag 9/11 en zondag 10/11
-

Evenementen: mogelijk vanaf 11u. tot 22u.
Uren, locaties en programma vastgelegd door:
• (lokale) organisatoren in de buurten, wijken of dekenijen met zoveel
mogelijk lokale performers aangevuld met andere Gentse performers
(musici, dansers, circusartiesten, magie, beeldende kunsten enz…)
• niet lokaal gebonden maar wel organistoren met ervaring zoals: de 4
muziekscholen, dansscholen, circusscholen, Koor en Stem, Allez Chantez,
sommige koren, muziekensembles, dansgroepen, magiërs….
• Jeugdbewegingen, Culturele Verenigingen, Vredesbewegingen…
• Levensbeschouwelijke verenigingen/organisaties: deze kunnen specifieke
muziek brengen van de verschillende levensbeschouwingen in
cultuurcentra, kerken, moskeeën, boeddhistische centra …..
Maandag 11/11

-

tussen 14 en 16.30u.
• Locaties rond UFO zoals Geuzenhuis, Sint-Pieterskerk, Vooruit, Minard, IVG,
De Krook, Zebrastraat, Protestantse Kerk,
tussen 17 en 18u. Slotevenement UFO - UGent
Livestream voorzien eventueel beperkt tot andere locaties dan het UFO
zoals Vooruit, Minard ….

Ondersteuning:
De verantwoordelijken en organisatoren van evenementen kunnen - via het
coördinatiecomité – steeds beroep doen op het team vrijwilligers die ter beschikking
staan om – zo nodig - te helpen bij het zoeken naar performers, locaties, programma’s,
logistiek ….
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