
HET LAB 
residentieel artistiek labo voor 

kunsten voor jong publiek
in Hasselt

cultuurcentrum Hasselt



In HET LAB kunnen makers terecht 
(theater, dans, muziek) die werken voor jong 
publiek, dus kinderen, families en jongeren. 
HET LAB biedt een residentieel verblijf 
in een appartement in het stadscentrum 
(max 8p), een werkplek van 100m² en 
een mogelijke tweede werkplek met 
theaterinfrastructuur.

HET LAB wordt ondersteund door de 
Vlaamse overheid (3-jarige projectsubsidie), 
de stad Hasselt, Krokusfestival en CCHA/
cultuurcentrum Hasselt. 

HET LAB vernetwerkt met AINSI Maastricht 
dat zijn P2-werking verder zet en connecteert 
met Imaginate Schotland en AabenDans 
Denemarken. 

Verder faciliteert en stimuleert HET LAB 
op elk level encounter, onderzoek en samen-
werking met Vlaamse productiehuizen en 
gezelschappen voor jong publiek.  

WAT IS 
HET LAB?
HET LAB is een residentieel 
artistiek labo voor kunsten 
voor jong publiek in Hasselt

HET LAB ondersteunt de 
ontwikkeling van kunstenaars 
voor jong publiek door een 
residentiële, (inter)nationale en 
op maat gemaakte drievoudige 
methodiek: research lab, 
werkplek én coproductie.



HOE ZIET 
DE WERKING 
ERUIT?

 level 1: RESEARCH & 
ONDERZOEK

HET LAB organiseert jaarlijks één 
internationaal lab rond één thema: 
 • 2019 recht om te falen (najaar 2019)
 • 2020 (over)protectie (najaar)
 • 2021 lichamelijkheid (voorjaar)

In de labs ‘(over)protectie’ en 
‘lichamelijkheid’ gaan 6 kunstenaars 
gedurende 8 dagen op onderzoek, samen 
met één lab leader/kunstenaar én input van 
2 experten. 

Het lab ‘recht om te falen’ maakt deel uit 
van een Creative Europe projectaanvraag 
(PUSH+) en kan daardoor uitgebreid 
worden tot 14 kunstenaars.

HET LAB organiseert per seizoen ook één 
korter internationaal lab dat als een 
masterclass/exchange opgevat wordt. 
Concrete informatie volgt via de website 
en FB.

Tenslotte faciliteert HET LAB 2 keer per 
jaar een bezoek aan een buitenlands 
kunstenfestival voor telkens 2 makers. 
Op die manier kunnen 12 Vlaamse 
makers internationaal artistieke netwerken 
uitbouwen. 

 level 2: PROCES-
DEVELOPMENT 

HET LAB maakt ‘residenties op maat’: 
infrastructuur, omkadering/coaching, 
inhoudelijke feedback en/of dramaturgie 
en internationale netwerking. We voorzien 
inhoudelijke coaching op maat van 
de kunstenaar en werken binnen 
ONDERSTROOM met Limburgse partners 
ondersteuning uit op zakelijk vlak.

 
 level 3: PRODUCT-
DEVELOPMENT

HET LAB wil makers coproductioneel 
steunen met hun creatie, niet als 
zelfstandige producent, maar ondersteunend 
aan een gezelschap of een projectsubsidie. 
Deze coproductie bestaat uit:
- financiële ondersteuning
- afmonteermogelijkheden met technische 
ondersteuning
- presentatie in programmering CCHA en/of 
Krokusfestival 
- contact met (inter)nationale 
presentatieplekken 



HET LAB werkplek stelt een mooie ruimte van 100m2 
ter beschikking aan de gezelschappen/kunstenaars.
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Repetitie tout petit

HET LAB
WERKPLEK



Logeren kan je in het ruime HET LAB appartement 
in het stadscentrum van Hasselt (max. 8p).

© Ludovic Driessen

HET LAB
APPARTEMENT



 level 1: RESEARCH & 
ONDERZOEK

 HET LAB organiseert jaarlijks één 
internationaal lab rond één thema (2019 
recht om te falen, 2020 (over)protectie, 
2021 lichamelijkheid). 

HET LAB organiseert per seizoen ook één 
korter internationaal lab. Ook faciliteert 
HET LAB twee keer per jaar een bezoek 
aan een buitenlands kunstenfestival voor 
telkens twee makers. 

 Voor elk van deze labs en 
festivalbezoeken volgt een open call vanuit 
CCHA/HET LAB. Volg de info op onze 
website en op facebook. Wie interesse heeft 
kan voor een open call een mail sturen naar 
krokusfestival@ccha.be met een duidelijke 
motivering voor participatie (format), een CV 
en een foto.

 level 2: PROCES-
DEVELOPMENT 

 HET LAB voorziet ‘residenties 
op maat’: infrastructuur, omkadering/
coaching en internationale netwerking. 
We voorzien inhoudelijke coaching op 
maat van de kunstenaar en werken binnen 
ONDERSTROOM met Limburgse partners 
ondersteuning uit op zakelijk vlak. HET LAB 
beschikt daarvoor over een appartement 
voor max. 8 personen en een werkplek van 
100m². Voor technisch afmonteren in het 
productieproces kunnen residenten terecht 
in CCHA zelf.

INTERESSE 
OM HET LAB 
RESIDENT TE 
WORDEN?

HET LAB werkplek 



  Gezelschappen/kunstenaars 
stellen zich kandidaat bij 
emely.alders@ccha.be met zeker 
de volgende informatie:
•  Inhoudelijk dossier: info medewerkers,  
 uitgewerkte projectomschrijving,   
 doelgroep
•  Concrete vraag aan HET LAB:   
 infrastructuur, begeleiding/coaching
•  Timing 

 Daarop volgt altijd een inhoudelijk 
gesprek in HET LAB in Hasselt. 
Op basis van al deze informatie wordt 
beslist om residentie aan te bieden 
en/of om te coproduceren. 

 level 3: PRODUCT-
DEVELOPMENT

 HET LAB wil makers coproductioneel 
steunen met hun creatie, niet als zelfstandige 
producent, maar ondersteunend aan 
een gezelschap of een projectsubsidie. 
Deze coproductie bestaat uit afmonteer-
mogelijkheden in CCHA (met technische 
ondersteuning), presentatie in programmering 
CCHA en/of Krokusfestival en een 
financiële coproductiebijdrage. 

 Belangrijk: HET LAB coproduceert 
bij voorkeur gezelschappen/kunstenaars 
met projectsubsidies en/of zonder 
subsidies. Uitzonderlijk kan een coproductie 
aangegaan worden met een gezelschap/
kunstenaars die in het Vlaamse 
Kunstendecreet structureel gesubsidieerd 
wordt. 



HET LAB
p/a CCHA, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

artistieke leiding Gerhard Verfaillie
productieleiding Emely Alders

contact emely.alders@ccha.be  
of 0032 … (tel Emely)

ccha.be

cultuurcentrum Hasselt


