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De Koer
Een beknopte voorgeschiedenis.

De Vergunning werd in 2013 opgericht
als een koepelorganisatie van buurtcafé La Lys
(vzw Canapé), fietsherstelplaats De Fietskeuken
vzw en kunstenaarscollectief Zwart Wild vzw;
de trekkers van twee tijdelijke invullingen,
eerst de Meubelfabriek en vervolgens de
Binnenweg. De Vergunning ontfermde zich over
het beheer van de site en het gedeelde verhaal
van de vele partners actief op de site zoals oa.
weggeefwinkel de Rode Lotus, straattheater
Zinderling vzw en Productions&Zn, upcycle
collectief Muzinne, Mobiel Jeugdwerk Gent (vzw
Jong), Buurtbrouwersgroep De Brewse Puurte,
Hogeschool St-Lucas Gent, Theater I-Luna,
illustratiecollectief Tieten met Haar,...
De tijdelijke invullingen zijn ontstaan
vanuit een toevallige samenwerking die volgde
op de ingebruikname van de sites. Ondanks
deze eerder toevallige ontstaansgeschiedenis
ontwikkelde er zich een inspirerende dynamiek
met een weerslag op stedelijk niveau. Zowel de
Meubelfabriek als de Binnenweg werd een plek
van creatie en ontmoeting waar een diverse groep
met elkaar in contact kwam.
Op beide sites werd een buurtcafé,
concertzaal, exporuimte, fietskeuken en
weggeefwinkel georganiseerd. Een deel van
de activiteiten werd door de afzonderlijke
organisaties georganiseerd maar al snel
ontstonden samenwerkingen en ook gezamenlijke
activiteiten waarbij de plek als geheel naar buiten
trad. De open en gemoedelijke sfeer zorgde
bovendien voor talrijke voorstellen waarvan
het merendeel een ingang vond op de site. Bij
de selectie werd rekening gehouden met enkele
parameters waaronder de mogelijke meerwaarde
voor de buurt, het enthousiasme van de
initiatiefnemers en aansluiting op het reguliere
aanbod. Beide sites werden levendige plekken
waarmee uiteenlopende groepen zich konden
identificeren. Maandelijks konden we rekenen op
een 100-tal gebruikers en een 1000-tal bezoekers.
De twee sites gaven elk uit op een
binnenplein of binnenweg met zitbanken,
speelruimte en groen. Deze plek vormde de

verbinding tussen de vele organisaties actief
op de site. Een plek waar jongeren, ouderen,
creatievelingen, ondernemers elkaar in
ongedwongen sfeer ontmoetten en inspireerden.
Deze toegankelijke ruimte nodigde bovendien
uit tot initiatief waardoor deze voortdurend van
uitzicht veranderde. Zo ontwierp iemand een
cirkante pingpongtafel waarvan de buurtjongeren
gretig gebruik maakten, de overbuur installeerde
een fitnesstoestel, een groep bewoners claimde
een hok om champignons in te kweken, een
groep enthousiastelingen startte met bike polo
wedstrijden !
Wekelijks werden er volkskeukens
georganiseerd met overschotten die werden
opgehaald bij de winkels uit de buurt. Een
groep vrijwilligers engageerde zich om met de
verzamelde groenten een maaltijd te bereiden.
De volkskeukens brachten bewoners bij elkaar
die vanuit koken als gemeenschappelijke taal
elkaar ontmoetten en inspireerden. Na een jaar te
dromen over een houtgestookte oven werd deze
door een groep bewoners eigenhandig gebouwd.
De oven werd op regelmatige basis aangestoken
en oefende een enorme aantrekkingskracht uit
die positief afstraalde op de andere activiteiten op
de site. Gemiddeld kwamen een 50-tal mensen
aan vrije bijdrage eten. De bakmomenten werden
gekoppeld aan optredens, exposities of andere
activiteiten waardoor het samen koken en eten
een verbindende functie uitoefende.
Aangezien niet alle overschotten
verwerkt geraakten werden er varkens en kippen
gehouden. Buurtbewoners vonden samen met
hun kinderen de weg naar de voederbak en gaven
de dieren te eten. De eieren van de kippen werden
gebruikt tijdens de volkskeukens en met de
varkens organiseerde we tijdens een buurteetdag
een varken aan het spit voor de hele buurt.
Gelijkaardige initiatieven die zich bezighouden
met voedseloverschotten, stadslandbouw, korte
keten of duurzame catering vonden hun weg naar
de werking en er ontstond een informeel netwerk
van gelijkgestemden die ervaringen uitwisselden.

In samenwerking met de coördinator
van de Brede School en Mobiel Jeugdwerk
werden creatieve workshops georganiseerd
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. De
activiteiten werden begeleid door kunstenaars
verbonden aan de site en de coördinator zorgde
voor de toeleiding van de jongeren. De kinderen
maakten niet enkel kennis met verschillende
technieken zoals zeefdruk, boetseren, graffiti, en
stencils; ze geraakten ook vertrouwd met de plek
en kwamen regelmatig op bezoek.
De werking groeide organisch en was
sterk afhankelijk van de organisaties actief op de
site en hun initiatiefnemers. Toch hing telkens het
tijdelijke karakter van de beheersovereenkomst
als een zwaard van Damocles boven de werking.
De trekkers van de werking voelen vanuit de
praktijk de noodzaak aan een permanente ruimte
om een professionele en duurzame doorstart
mogelijk te maken en de gecreëerde dynamiek te
bestendigen en verder te voeden. Zo werd er een
langzaam maar doordacht traject afgelegd onder
de naam meibloem2000. En met resultaat: in juni
2016 werd ‘Zaal de Meibloem’, een voormalig
volkshuis, theater, jeugdhuis,... in de Brugse Poort
voor 35 jaar in erfpacht genomen en wordt in
september 2016 omgedoopt tot De Koer.

De ervaring van de twee tijdelijke
invullingen heeft ons geleerd dat een dense
superdiverse wijk als de Brugse Poort nood
heeft aan creatieve ontmoetingsplaatsen waar
mensen zichzelf kunnen uiten en ontplooien.
Een plek waar mensen zich betrokken voelen,
diverse groepen met elkaar in contact komen, het
gemeenschappelijke wordt opgezocht en waar
men de handen uit de mouwen kan steken. Een
plek waar men kan experimenteren met onaffe
en vernieuwende ideeën. Met de Koer willen
we via een participatief ontwikkelingstraject
een dergelijke gemeenschapsvormende plek
verbeelden, inrichten, uittesten en (ver)
bouwen. De achterban en de partners staan
klaar om gezamenlijk deze uitdaging aan te
gaan. We kijken ernaar uit om samen te dromen
over een mogelijke toekomst voor de site.
We starten met een concreet gebouw - een in
verval geraakt volkshuis, theater en cinema met
een rijke geschiedenis - die we tot een open
gemeenschapsvormende plek zullen verbouwen.

De Koer
Vzw De Vergunning doopt zaal de Meibloem, een site van 2000 m2 in de Brugse Poort, om
tot ‘de Koer’. De komende jaren wordt dit binnengebied d.m.v. een open en participatief
ontwikkelingstraject uitgebouwd tot een bruisende creatie- en ontmoetingsplek. De koer zal
diverse bewonersgroepen een stem geven in de ontwikkeling van de site en samen met hen
de komende jaren een zinvolle transitie van de plek verwezenlijken.
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Gemeenschapsspoor
-Een diverse gemeenschap uitbouwen rond een buurtcafé,
community oven, keuken en stadstuin.
-Projecten opzetten rond koken, bewaarmethoden, gezonde
voeding en stadstuinieren.
-Voedsel als gedeeld referentiekader inzetten om aan een open
gemeenschap te bouwen.
-Een bruisende plek realiseren die zich complementair verankert in
het bestaande dense weefsel van de Brugse Poort.

Artistiek spoor
-Kwaliteitsvolle productie- en presentatieplek voor beloftevolle
kunstenaars, muzikanten en makers.
-Een voedingsbodem creëren voor jonge en vernieuwende
kunstenaarspraktijken.
-Een brug slaan tussen kunstenaarspraktijken en de samenleving.
-Een diverse gemeenschap betrekken bij cultuuruitingen.

Ontwikkelspoor
-Cultureel patrimonium herwaarderen met blijvende culturele en
sociale meerwaarde door een duurzame verbouwing te realiseren.
-Een diverse gemeenschap co-eigenaar maken door hen te
betrekken bij het ontwerpen, inrichten en (ver)bouwen van de site.
-Door het bouwen in gemeenschap kennis en vaardigheden delen
en doorgeven.
-Expertise opbouwen en uitwisselen rond het verwezenlijken van
een participatief ontwikkelingsproces van een site.

De Koer
In de lokale media

http://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160817_02428484

AVS
https://vimeo.com/179433774

Verslag bouwkamp door vrijwilliger Michael Rosseel
http://michaelr.be/de-koer/

De Koer
Het openingsfeest
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Na de Meubelfabriek en de Binnenweg opent op zaterdag 10 september de Koer.

Driemaal Scheepsrecht.
15.00 Deuren
18.00 Inhuldiging
19.00 Steiger
21.00 Knownalone
23.00 The Germans
Steiger is een jong jazztrio uit het Gentse. Drie muzikanten met een eigenzinnige liefde voor
muziek treden in gesprek via zelfgeschreven composities en vrije improvisaties. Evenwaardig
staan ze naast elkaar en trekken de luisteraar mee in hun speelse en filosofische ontdekkingstochten doorheen jazz, rock, improvisatie, elektronische en klassiek muziek. Gilles Vandecaveye op piano, Kobe Boon op bas en Simon Raman aan de drums.
-Knownalone is het soloproject van muzikale veelvraat en Gents drumfenomeen Lander
Gyselinck. Known Alone is een klankgeoriënteerde trip die rust op improvisatie vs uitgewerkte
muzikale ideeën aan de hand van een uitgebreid akoestisch/elektrische drumsetup. Het brengt
alle muzikale paden samen die de schizofrene muzikant in zijn talloze projecten doorkruist
(STUFF.,Sandy, LABtrio, Ragini Trio, BeraadGeslagen…). Extreme klankpaletten, maffe beats en
andere streken van deze listige drummer is wat ‘Known Alone’ een uniek ooravontuur maakt.
-Het Gentse kwintet The Germans denkt graag vooruit. Ze debuteerden met het relatief conventionele noiserockalbum ‘Elf Shot Lame Witch’ (2008), verrasten met de experimentele cult
LP ‘Grote Meneren/Straffe Madammen’ (2009), en brachten daarna het eclectische ‘Mother
Sings in Front of the House’ (2013) uit. Het meest recente album ‘Are Animals Different’ (2015)
werd opgenomen in twee dagen door Pascal Deweze, gemixt door Dijf Sanders en bestaat uit
één lange track van 40 minuten. Het resultaat is een soms subtiel, soms vunzig samenspel van
sfeervolle synthscapes, etnische percussie, uitzinnige psychedelica, gladde R&B zang en strakke motorische grooves. Hoewel het album in een muzikantenpoll in Humo werd verkozen tot
beste Belgische plaat van het jaar, blijven The Germans live op hun best. Hun hypnotiserende
en meeslepende concerten zijn zowaar een aanslag op lijf en leden en bleven niet onopgemerkt
op Pukkelpop, Eindhoven Psych Lab, Gent Jazz en vele anderen.
Doorlopend Pizza’s, animatie & rondleidingen.
Met dank aan stad Gent & de Vooruit cvba.

Open call:

De Koer zoekt KoerResidenten
De Koer zoekt een 8 – tal geëngageerde kunstenaars, vormgevers, muzikanten, architecten,
collectieven, … die voor een periode hun praktijk en netwerk aan de Koer verbinden.
De Koer werkt aan een collectief gedragen herontwikkeling van zaal de Meibloem, een site van
2000m2 in het midden van de Brugse Poort te Gent. De nieuwbouwplannen worden drie jaar
uitgesteld. Op deze manier wordt er tijd en ruimte genomen om vanuit de huidige staat, de
plek onderzoekend vorm te geven. Daarom zetten we van november 2016 t/m september 2017
een residentenprogramma op poten dat start vanuit de plek en de verbeelding rond de plek zal
voeden.
De uitwerking van de residentie kan verschillende vormen aannemen; een parade, een videowerk, een programmatie, een tentoonstelling, een fysieke ingreep in of rond de Koer, een happening, een maquette, een traject met bewoners of bezoekers...
Wat verwachten we?
-Een engagement van minimum 10 dagen in de periode
1 november 2016 t/m 30 september 2017
-Een voorstel dat bijdraagt aan de verbeelding van de site en inhaakt op de historische, architecturale en/of sociale betekenis van de plek.
-De residentie kent bij voorkeur een participatieve insteek.
Wat bieden we?
-Een uitnodigende en inspirerende plek om aan de slag te gaan.
-Een productionele en inhoudelijke opvolging van je plannen en ideeën.
-Een honorarium van 800 euro.
-Een beperkt productiebudget naargelang de concrete plannen.
-Een publicatie waarin wordt teruggeblikt op de verschillende KoerResidenten.
Hoe kan je je kandidaat stellen?
Stuur volgende documenten voor maandag 10 oktober naar tim@dekoer.be
-Een voorstel van max. 2 p. A4 waarin je idee, aanpak en ideale timing duidelijk wordt.
-Een pdf met een beknopt cv en portfolio.
Hoe selecteren we de residenten?
Uit de ingediende voorstellen wordt een selectie gemaakt door een jury bestaande uit Sofie
Joye, Kristof Van Gestel, Riet Steel, Lore Smolders en Danielle Van Zuijlen. De jury streeft naar
een diverse, complementaire en geëngageerde groep residenten. Op maandag 24 oktober
maken we de selectie bekend.
Wil je meer weten?
-Tijdens het openingsfeest ‘Driemaal Scheepsrecht’ op 10 september wordt het gebouw gepresenteerd aan het publiek, een ideaal moment om een beeld te krijgen van de site.
-Een bezoek aan de plek en een rondleiding is mogelijk op woensdag 21 en donderdag 22 september tussen 12u en 20u, graag per mail bevestigen aan tim@dekoer.be
-Meer info over de werking van de koer via www.dekoer.be of via De Koer

