
 
 

Beste, 

 

BRONKS en STORMOPKOMST werken vanuit dezelfde artistieke ambities voor een 

grotendeels dezelfde doelgroep, maar zijn in grote mate complementair op vlak van 

artistieke disciplines, kunstenaars en professionele netwerken.  

 

Op een aantal vlakken willen we de krachten bundelen.  

BRONKS en STORMOPKOMST engageren zich om: 

 

- regelmatig in gesprek te blijven om na te gaan of en welke kunstenaars we 

gezamenlijk kansen kunnen bieden, bv. door coproducties aan te gaan, of 

kunstenaar(s) een creatie-opdracht te geven voor zowel STORMOPKOMST in 

Turnhout als Export/Import bij Bronks. 

 

- gelijktijdig het jaarlijkse Export/Import festival van Bronks (in Bronks) en een 

showcase festival van STORMOPKOMST op diverse plekken in Brussel (oa. 

Beursschouwburg, iMAL…) te programmeren: 

o iedere partner bewaart de eigen artistieke autonomie 

o beide festivals worden organisatorisch op elkaar afgestemd, zodat 

professionelen en Brussels publiek in korte tijd kunnen kennismaken met 

een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod op vlak van kunst voor kinderen 

en ouder(s) 

o op vlak van communicatie worden de krachten gebundeld: de organisaties 

wisselen hun netwerk uit, waar zinvol wordt gezamenlijk gecommuniceerd, 

en beide organisaties communiceren steeds - ook in hun samenwerking met 

andere partners - de samenwerking met elkaar. 

o BRONKS stelt haar brede netwerk van Brusselse partners ter beschikking, 

mocht de inhoud van het STORMOPKOMSTprogramma om nog andere 

locaties vragen dan deze waarmee reeds wordt samengewerkt.  

 

… 



 

Via deze bundeling van krachten vergroten beide organisaties de Vlaamse en internationale 

uitstraling van hun werk en de betrokken kunstenaars:  

 een nog ruimer en gevarieerder kunstenaanbod tijdens het weekend van 

Export/Import 

 meer media-aandacht  

 grotere zichtbaarheid in de stad 

 een grotere en meer diverse groep professionele festivalbezoekers, uit binnen- en 

buitenland: BRONKS bereikt een breed spectrum van Vlaamse en internationale 

programmatoren en makers uit het jeugdtheater/podiumkunsten voor kinderen en 

jongeren; het netwerk van STORMOPKOMST omvat dan weer veel kunstenaars en 

kunstenorganisaties die zich doorgaans op volwassenen richten, maar wel 

nieuwsgierig zijn naar wat er allemaal mogelijk is voor kinderen  

 meer spreidingskansen voor de kunstenaars 

 grotere uitstraling van het werk van beide organisaties; uitbreiding van de netwerken 

van beide organisaties 

 grotere impact van onze gemeenschappelijke onderliggende doelstellingen: zoveel 

mogelijk kansen geven aan de ontwikkeling en spreiding van kwalitatieve kunst 

voor kinderen en : zoveel mogelijk kansen geven aan de ontwikkeling en spreiding 

van kwalitatieve kunst voor kinderen en ouder(s); een zo ruim mogelijk publiek 

laten kennismaken met een gevarieerd aanbod aan kunst voor kinderen en ouder(s); 

de reflectie rond kunst voor kinderen en ouder(s) aanwakkeren. 

 

Wij kijken alvast enorm uit naar deze nieuwe samenwerking! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Veerle Kerckhoven en Marij De Nys 

 

 


