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Leuven, september 2015 

 

Betreft: Samenwerkingsovereenkomst tussen STORMOPKOMST en fABULEUS 

 

Tussen de partijen: 

STORMOPKOMST vzw, Warandestraat 42, 2300 Turnhout 

vertegenwoordigd door Sarah Rombouts, coördinator 

Hierna genoemd “STORMOPKOMST” 

en 

vzw fABULEUS, Vaartkom 4, 3000 Leuven 

vertegenwoordigd door Hanne Doms, zakelijk leider 

Hierna genoemd “fABULEUS” 

 

Wordt het volgende overeengekomen: 

 
fABULEUS en STORMOPKOMST engageren zich om ‘in te pluggen’ op mekaars werking: 
 

 fABULEUS zet in op een laboratoriumwerking voor Jong Publiek. Ingrediënten zijn 
ontmoeting, experiment, uitwisseling door interne presentaties, workshops met kinderen, 
aangevuld en gevoed met masterclasses of lezingen van meer ervaren makers of experten uit 
de artistieke of andere werelden (onderwijs, kunsteducatie, wetenschappen, technologie, …). 

 fABULEUS werkt aan een traject met e-tcetera om deze ontwikkelingsprocessen te 
ontsluiten, en zo bij te dragen aan een publiek debat, en tegelijkertijd het medium jong 
publiek te bevragen.  

 fABULEUS stelt die laboratoria naast de producties centraal in de werking, en investeert 
financieel, logistiek, artistiek en zakelijk in deze werking, in samenwerking met partners. 

 

 STORMOPKOMST engageert zich ertoe nauw betrokken te zijn bij het ontwikkelingsproces 
voor het discipline-overschrijdende werk dat in laboratoriumcontext wordt gecreëerd: 
transdisciplinaire vormen. STORMOPKOMST creëert hiervoor samen een artistiek 
overlegplatform voor ontwikkeling, specifiek voor Jong Publiek. 

 STORMOPKOMST stelt gangbare ideeën over kunst voor kinderen en over hoe kinderen en 
volwassenen zich tot elkaar verhouden in vraag. Naar analogie van de ontsluiting door e-
tcetera wil STORMOPKOMST een rol spelen in het voeden en zichtbaar maken van die 
ontwikkelingsprocessen. 

 STORMOPKOMST engageert zich ertoe te investeren in de specifiek transdisciplinaire 
laboratoria: hosting, cofinanciering en (besloten of gevraagde) speelcontext. 
 

 STORMOPKOMST en fABULEUS engageren zich tot een diepgaande dialoog rond 
kunstenaars en thema’s die geschikt kunnen zijn voor elkaars werking. 

 
Dit onder voorbehoud van wederzijdse subsidiëring voor het gevraagde bedrag 

 
Voor STORMOPKOMST    Voor fABULEUS 
Sarah Rombouts     Hanne Doms 

 


