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Wat is Q-O2

u Residentieplek in de Brusselse kanaalzone voor geluidskunst en 
experimentele muziek

u Jaarlijks ‘Oscillation Festival’
u Kleine uitgeverij: umland 
u Vzw ondersteund door Vlaamse Gemeenschap en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest
u Kleine organisatie: minder dan 5 werknemers/ jaarlijkse omzet rond 

de 350.000 Euro
u Bestaat sinds 2006



Europese projecten als 
projectleider

u SOUNDS OF EUROPE (2011-2012)
u Klein samenwerkingsproject
u Totaal budget 200.000 Euro, deeltje van Q-O2: +/- 65.000 Euro
u Partners uit Spanje, Slovenië, UK
u Topic: Fieldrecording en omgang met omgevingsgeluid

u SOCCOS: ‘Sound of Culture, Culture of Sound’. (2014-2016)
u Klein samenwerkingsproject
u Totaal budget 200.000 Euro, deeltje vvan Q-O2: +/- 65.000. Euro
u Partners uit Finland,  Polen, Duitsland, Portugal
u Topic: Geluid in een stedelijke en rurale context, uitwisseling kunstenaars 

in residentie



Europese projecten als  partner

u Interfaces (2016-2019)
u Leider: Onassis Center Athene
u Partners uit Roemenië, Cyprus, UK, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en 

een extra partner in België: Ictus
u Groot samenwerkingsproject
u Totaal budget: 3,7 mio, deeltje Q-O2: 125.000 Euro
u Topic:  publieksontwikkeling voor hedendaagse muziek
u Resultaat voor Q-O2 was o.a. de eerste uitgave van het ‘Oscillation 

Festival’, een symposium ‘Sound & Participation’, en een publicatie 
‘The Middle Matter’, twee nieuwe collega’s



Recent: projectleider van een 
middelgroot project

u TEKHNÉ - Sound, Technology and Innovative Usership (2023-2026)
u Consortium van partners uit Duitsland, Frankrijk, Letland, Portugal en 

Polen
u Totaal budget 1 mio, deeltje van Q-O2: 220.000 Euro
u Topic: het autonoom gebruik van technologie als middel voor 

toegang (democratie) en diversiteit



Ervaringen

u Veel indienen…
u Neemt behoorlijk wat tijd en moeite 
u Voor SOCCOS wilden we een vervolg, maar dat is niet gelukt (3 keer 

ingediend)
u Interfaces kwam er pas bij een tweede indiening door
u TEKHNE kwam erdoor als een ‘gap’ project uit 2021: het stond op de 

reservelijst, maar we hadden ook al een tweede keer ingediend in 
2022

u Veel concurrentie



Tips

u Goed kijken welke
categorie het beste is

u Zeker 1 extra partner (voor
als er iets zo gebeuren)

u Eerst starten als partner is 
zeker beter

u Goede contracten maken
onderling

u Voldoende tijd nemen
voor het dossier op te
maken met de partners: 
minimum 3 maanden



Tips
u Laat je helpen door 

Gudrun
u Budgetformulier:
u Telt zichzelf uit!
u Zorg dat je de 

allerlaatste versies
hebt van:

u Je Browser
u Het Excel programma
u Er zijn online wel

handleidingen: altijd
goed lezen wat er 
staat, of de tutorials 
bekijken.



Tips:
u Eens je een project hebt:
u Geweldig! 
u Neem tijd voor de relatie met de 

partners: ze zijn geografisch ver weg 
en soms in andere culturele 
contexten

u Goede relaties met je partners 
maakt dat je zeker weet waar 
mogelijke verschuivingen zitten

u Je moet overleggen met je 
projectmanager bij Creative Europe: 
je hebt een  contract en moet 
misschien een officiële aapassing 
vragen 

u Nieuwe generatie van Creative 
Europe dossiers: focus verschuift van 
het financiële (door de lump sums), 
naar de activiteiten: andere vorm 
van rapportering



Bedankt!

u Christel Simons

u Q-O2

u christel@q-o2.be

mailto:christel@q-o2.be

