
Residentieoproep Zomerlief 2018 

 
 
Minus One is een creatief laboratorium voor de Gentse 
jeugd. We zijn de ondergrond voor jongeren die een 
eigen cultureel project of idee uitvoeren. Daarnaast zijn 
we een voedingsbodem voor artistieke expressie en 
ondernemerschap in de wijk. Bovendien is onze locatie 
ook te huur voor activiteiten van buitenaf.  
 
 
 

De zomer is de ideale periode voor speels experiment. We nodigen verschillende groepen of 
organisaties uit om een eigen project of idee uit te werken in onze ruimtes. Belangrijk is wel 
dat er een duidelijke link is met onze eigen doelstellingen als jongerencultuurcentrum. 
Bijvoorbeeld, doordat de invulling door Gentse jongerengroepen gebeurt of hen als 
voornaamste doelgroep heeft.  
 
Hier lees je een uitgebreide omschrijving van wat we aanbieden en verwachten. Heb je 
daarna nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.  
 
Concreet// Wat hebben we te bieden? 
 

- Polyvalente ruimte van meer dan 230m² + een ontmoetingsruimte van 80m² 
- Ligging in het Rabotpark, tussen de bruisende Rabotwijk en het centrum van Gent  



- Omkadering en ondersteuning voor je zomerproject 
 
Wanneer?// 

- Tussen 6 - 31 augustus 2018 
 

Je concept duurt minimum een week. We hebben deze opdeling gemaakt om 
de puzzel wat gemakkelijker te leggen, maar je idee mag over meerdere 
weken verspreid zijn. Geef zeker je voorkeur van timing.  
 

// WEEK 1 - 6 - 10 augustus // WEEK 2 - 13- 17 augustus // WEEK 3 - 20 - 24 
augustus // WEEK 4 - 27- 31 augustus //  
 

Ondersteuning// Hoe kunnen wij je helpen?  
 

- Het verfijnen van je idee, zoeken naar een partnerorganisatie, ... 
- Praktische ondersteuning: bvb materiaal, concrete uitwerking, …  
- Hulp in je eventuele zoektocht naar middelen voor je project.  
- Communicatie: via onze kanalen, sociale media, in Gent en in de wijk.  

 
Wat vinden we belangrijk// Waarop letten we bij het lezen van je voorstel?  
 

● Jongerencultuur  
Je idee is relevant voor de leefwereld van jongeren (ongeveer 15- 30 jaar 
oud, zij zijn initiatiefnemer of het voornaamste doelpubliek, … )  

● Creativiteit en experiment  
De zomer is voor veel organisaties of collectieven een atypische periode. Dat 
zien we als een kans om buiten onze eigen comfortzone te treden. Je idee 
focust bij voorkeur op creatie, ontmoeting, experiment… Het ideale zomerlief 
heeft meer te bieden dan een bar of een feest maar verrast ons met lef en 
originaliteit.  
 

● Kruisbestuiving en samenwerking  
De zomer is het ideale seizoen om iets nieuws te proberen.  
 

● Toegankelijkheid  
Je project is laagdrempelig en open van geest. Het is toegankelijk voor alle 
bevolkingsgroepen, wijkbewoners, hippe vogels en ander pluimvee.  

 
● Samenleven  

Gedeeld ruimtegebruik vraagt verantwoordelijkheidszin en vertrouwen.  
We bekijken of we je idee mogelijk kunnen samen zetten met een ander 
initiatief. Daarnaast is het belangrijk dat je idee compatibel is met de 
activiteiten van de andere bewoners van het gebouw tijdens. Minus One is 
geen eiland maar deelt het gebouw met andere jeugdverenigingen.  
 

● Samenleving 



Projecten die maatschappelijke thema’s aankaarten of kritische vragen 
opwerpen hebben een streepje voor.  

 
Wat verwachten we?  

- Openingsuren/ toonmoment:  
- Wat is dat?// Tijdens de openingsuren is de ontmoetingsruimte publiek 

toegankelijk en staat je project open voor bezoekers. Er is minstens iemand 
aanwezig om mensen te onthalen en te verwelkomen. Alles daarbovenop is 
een meerwaarde: is er iets te eten of te drinken, muziek, workshop, atelier, 
spel, expo, …  

  
- Hoeveel?// Minstens 20 uren waarvan 4 in het weekend. Meer mag dus zeker 

ook.  
 

- Om wat continuïteit in het aanbod te krijgen mikken we er op om gedurende 
de hele periode dezelfde (minimale) openingsuren aan te bieden. Dat wil 
zeggen dat de 20 uren gedurende de verschillende weken op hetzelfde 
moment vallen. Wanneer dat precies is bepalen we in samenspraak met alle 
geselecteerde projecten. Wil je de deuren meer dan 20 uren openzetten, dan 
is er voor de bijkomende uren meer flexibiliteit.  

 
Hoe stel ik me kandidaat? 

● Kom langs tijdens een van onze activiteiten of tijdens het inspiratieloket. Zo kan je de 
ruimte zien en onze werking leren kennen. Dat is niet verplicht, maar we vinden het 
fijn je gezicht eens te zien en een praatje te maken over je idee. Geraak je er niet op 
dinsdag maar kom je graag eens langs? Stuur ons een mailtje!  

● Stuur je idee ten laatste tegen maandag 15 mei naar zomer@minus-one.be 
● Je inzending mag elke vorm aannemen die je maar kan bedenken, maar we willen 

wel graag antwoord op de volgende vragen:  
○ Wie zijn jullie als organisator? (vzw, collectief, vriendengroep) 
○ Organiseerden jullie eerder projecten of residenties? Zoja, geef wat meer info.  
○ Omschrijving van het project dat je in Minus One wil uitvoeren (Wat wil je 

doen? Wie wil je bereiken? Zijn er partnerorganisaties of groepen?) 
○ Wat wil je aanbieden tijdens de toonmomenten?  
○ Sta je er voor open om de ruimte te delen met een ander project, gekozen 

door Minus One?  
○ Welke ondersteuning verwacht je van Minus One?  

 
Hoe kiest Minus One de zomerprojecten?  
 

- Wij bekijken alle voorstellen en selecteren aan de hand van bovenstaande criteria 
meerdere projecten. Het exacte aantal zal afhangen van eventuele 
combineerbaarheid van verschillende ideeën.  

- We contacteren eventueel kandidaten voor bijkomende vragen en maken een 
mogelijke planning op.  

- Ten laatste begin juni weet je of jouw idee ons zomerlief wordt.  
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- We nodigen je uit voor een overleg om concrete afspraken te maken.  
 
Heb je nog vragen over deze oproep?  
Ben je niet zeker of je projectidee aan onze verwachtingen voldoet?  
// zomer@minus-one.be  
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