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• Vlaams Huis voor Amateurkunsten 
(1989)

• Kunstenwerkplaats voor selfmade 
kunstenaars uit Brussel en de Rand

• Bottom-up

• Voordelige zaalhuur

• Ondersteuning

• Residentie

• Werkbudget

• Coaching

• Netwerk

• Jaarlijkse programmatie (sept –
jun) gekaderd met seizoensthema



Geschiedenis

• Opgericht door Roger Van de Voorde

• Theater Erasmus / Brussels Volktejôeter

• Zinnema sinds 2007

• Nieuwe ruimte Qartier sinds 2019









• Lack of international opportunity 
for the street dance scene

• Lack of suport on the aspect of 
entrepreneurship

• Hip-Hop is based on peer to peer 
learning

• Belgium is famous for dance

• Street dance are anchored in the
performing arts in the UK



https://www.facebook.com/zinnemavzw/videos/1346475622064613



RESULTATEN
voor Zinnema

• Zinnema = “la maison” voor veel hip-hop dansers

• Community gevoel

• Erkende “opleiding” in the community

• Doorstroom naar regulier werking

• Band tussen deelnemers en staff



RESULTATEN
op loopbaan

ARTIESTEN:

• Nadine Baboy als één van de kunstenaars in residentie bij de 
KVS met haar eigen creaties en als deel van de cast van 
L'homme de la Mancha, een samenwerking tussen de KVS en 
de Munt.

• Reinel Bakole op het podium van AB en Beurschouwburg

• Valery Ebuwa bij producties van Ultima Vez en KVS

• Nina Munoz op het podium van Het Stuk, deSingel, 
Kaaitheater en Schouwburg Kortrijk 

• Moise Kamitatu in een samenwerking met Krank en 
PL3MONS 

• Jenny Onya Ambukiyenyi dit najaar op het podium van KVS 
met haar eigen creatie

• Oumar Diallo & Djimi Kahunda Kikonda op het programma van 
Bâtard Festival en WIPCOOP 

• Hendrikx Ntella in de cast van de creatie van Alesandra Seutin 
in de KVS in het voorjaar en met haar eigen creatie afgelopen 
zomer in Avignon.



RESULTATEN
for the

community

PLATFORMS:

• TIMISS – Brussels danst

• FREESTYLE LAB – openingsfeest Kaaitheater

• SUPREME CYPHER – Kaaistudio

• CREATIVE BOIL - Destelheide



PARTICIPATIELADDER

Toegankelijk maken

Informeren

Adviseren

Co-produceren

Meebeslissen

Beleid vormgeven



KRITISCHE 
OPMERKINGEN

& uitdaging

• White institutions and white artistic leaders 
capitalizing on black culture?

• How to integrate leaders and the platforms that
have been created during the last edition?

• How to stay relevant?



Nieuwe partners:

Serendipity + Tabanka Dance Ensemble

LDIF festival in Leicester:

Focus on origins and authenticity



www.zinnema.be

audrey@zinnema.be

@zinnema


