
SJARABANG VZW
kUNST VOOR IEDEREEN



SJARABANG?
De naam Sjarabang komt van "char-à-bancs" of een platte wagen met banken. Met deze 
wagens zouden acteursgezelschappen vroeger rondgetrokken hebben van dorp naar dorp 
om hun voorstellingen in open lucht te spelen. De wagen werd een podium, de banken 
werden klaargezet voor het publiek en het spel kon beginnen!



kUNST BRENGT MENSEN SAMEN
Sjarabang wil mensen met een beperking van kunst laten genieten, zowel actief als passief. 
Zelf kunst maken tijdens workshops en in het atelier, proeven van het werk van anderen in 
tentoonstellingen en podiumvoorstellingen: het ene kan niet zonder het andere.

Kunst is het perfect middel om mensen 
dichter bij elkaar te brengen: mensen 
met en zonder beperking, mensen van 
alle leeftijden, huidskleuren of sociale 
achtergronden.

Op deze manier werkt Sjarabang mee 
aan een verdraagzame en open 
samenleving waar iedereen zich thuis 
voelt. 

INCLUSIE is voor Sjarabang belangrijk. 
We streven naar een gezonde mix van 
mensen met en zonder beperking.



DREMPELS VERLAGEN
Door een aangepast aanbod aan te bieden stimuleren we het zelfvertrouwen van onze 
gasten. We hopen dat ze zo de stap zetten naar het rijke cultuuraanbod. We dagen op deze 
manier ook het reguliere circuit uit om zich beter aan te passen aan de noden van onze 
doelgroep.



WAT DOEN WE?
Sjarabang wil een brede waaier aan kunstactiviteiten bieden voor iedereen die drempelvrees 
ervaart voor het reguliere kunstonderwijs.
Daar en boven willen we de resultaten van die activiteiten tonen aan een breed publiek.



MEER CONCREET:
• Vrij ateljee met ondersteuning van vrijwilliger
• Workshops rond bepaalde technieken of thema’s, onder begeleiding van amateur- of 

professionele kunstenaar.
• Workshops op verplaatsing/op maat
• Projecten: kunstenfestival Kunstproeven
• Inclusief theater “Het spel zit op de wagen”, …
• Themavakanties: Provence, Dworp, ….



KUNSTPROEVEN
= enige en dus ook grootste kunstenfestival voor mensen met en zonder beperking.

De naam "Kunstproeven" verklapt het al: het is de bedoeling dat iedereen naar hartenlust 
kan proeven van allerlei kunstige activiteiten. Hierbij hoort ook een bijzonder aanbod voor 
scholen zodat deze jongeren ook kunnen komen proeven van deze bijzondere ervaring.

Wegens succes groeide het festival van één dag naar twee dagen. Omdat deze twee dagen 
niet langer volstaan om iedereen comfortabel te laten deelnemen, organiseren we in 2018 
DRIE DAGEN KUNSTPROEVEN.



KUNSTPROEVEN
= het grootste en enige inclusief kunstenfestival voor mensen met en zonder beperking.

• Mechelen: Cultuurcentrum, Academie en Conservatorium
• >20 workshops per dag: doeworkshops, kijkworkshops, doorlopers, muziek, toneel, …
• €12 algemeen aanbod - €8 aanbod voor scholen



KUNSTPROEVEN – publiek

• Groei publiek (deelnemers + begeleiders):
• 2012: 576 
• 2013: 827
• 2014: 863  → 2 dagen
• 2015: 986
• 2016: 1022
• 2017: 1098
• 2018: 1270

• Samenstelling publiek:
• Voorzieningen voor personen met een handicap
• Scholen: buitengewoon en regulier
• Individuele deelnemers
• Andere organisaties: bvb. Open School, ….

• Brede geografische spreiding



29 voorzieningen en 
scholen7 voorzieningen 

en scholen

12 voorzieningen en 
scholen



KUNSTPROEVEN: PROGRAMMA

Doe-workshops: workshops waar je zelf actief aan de slag gaat, bvb. schilderen naar Romero 
Britto, juwelen maken, abstract schilderen, dans, percussie, ….



KUNSTPROEVEN: PROGRAMMA

KIJKWORKSHOPS: workshops waar je eerder passief van kunst en cultuur proeft, bvb. 
luisteren naar een verhaal, stadswandeling, ….



KUNSTPROEVEN: PROGRAMMA

DOORLOPERS: dit zijn workshops die doorlopend plaatsvinden en waar je dus vrij aan kan 
deelnemen tussen de andere sessies door. Voorbeelden zijn grafitti, grimehoek, buttons 
maken, ….



KUNSTPROEVEN: PROGRAMMA

TENTOONSTELLING EN MUZIEKOPTREDENS



KUNSTPROEVEN – samenwerkingsverbanden

• Stad Mechelen: Culturele projecten en Sociaal Huis
= financiële en logistieke steun

• Academie en Conservatorium Mechelen
= logistieke steun – infrastructuur

• AP-hogeschool Antwerpen, opleiding ergotherapie
= eerstejaars studenten begeleiden workshops en deelnemers festival

• Vormingplus Mechelen
= begeleiding workshops + communicatie regulier publiek

• Pasform (vormingsinstelling personen met een beperking)
= begeleiding workshops + communicatie



CONTACTGEGEVENS

Marleen D’Joos
Sjarabang vzw
Hoviusstraat 2 (Begijnhof)
2800 Mechelen
Tel.: 015 63 96 14
GSM: 0477 23 90 78
E-mail: info@sjarabangvzw.be


