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Hamme
Jeugdhuis wil onlinevaardigheden jongeren aanscherpen
Met de slogan 'We are coming Offline' stelde jeugdhuis 't Klokhuis in Hamme het nieuwe artistiek project Offline voor. Dat wil jongeren
die opgroeiden in het digitale tijdperk begeleiden bij het aanscherpen van hun onlinevaardigheden.
0 0 Met steun van de Vlaamse overheid en het programma Erasmus+ van de Europese Unie start er volgens Michaël Van Slycken,
projectcoördinator van Offline, een nieuw tijdperk voor het jeugdhuiswerk in Hamme.
"Samen met 41 andere jeugdhuizen uit heel Vlaanderen is 't Klokhuis geselecteerd om een uniek artistiek project op poten te zetten,
voor en door jongeren. Offline is een project voor digital natives, jongeren die zijn opgegroeid in het digitale tijdperk.
Al in hun kindertijd kwamen ze in aanraking met het online leven. Ze hebben veel creatieve en technische vaardigheden ontwikkeld.
Wij willen die nu ook tonen aan een breed publiek", zegt Van Slycken.
Digital storytelling
Het project gaat dat realiseren door jongeren kansen te geven om hun vaardigheden aan te scherpen.
"We plannen een intensieve vorming in de eerste week van de paasvakantie", vertelt Michaël Van Slycken.
"Daar kunnen jongeren alles leren over videomappingtechnieken en digital storytelling. Daarna tonen deze jongeren dit verwacht
en onverwacht in het straatbeeld of op locatie. Zo kan een publiek dat er anders niet mee te maken krijgt, kennismaken met hun
creativiteit."
Piazza Dell'Arte
Daar blijft het volgens Van Slycken niet bij. "De kennis die jongeren bij Offline opdoen, willen we delen met andere digital natives.
Vanaf midden april kunnen alle geïnteresseerden langskomen in het Offline-atelier.
Daar kan iedereen proeven van digitale kunst, door bijvoorbeeld een fuif op te waarderen met opvallende projecties of beelden te
monteren met professioneel materiaal. Iedereen die wil kan terecht in het Offline- atelier in Jeugdhuis 't Klokhuis, Ringstraat 65."
Jonge expressievormen als videomapping en digital storytelling zijn voor velen nog onbekend terrein.
Dat bleek tijdens de lancering van Offline in 't Klokhuis. Ze maakten er kennis met een demonstratie videomapping door Piazza Dell'
Arte, jonge videokunstenaars toonden hun werk en BLOW zorgde voor de muzikale toets.
i i offline@jeugdhuisklokhuis.be, www.jeugdhuisklokhuis.be/offline, 0479.55.59.42
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