Jongeren maken artistieke docu over eigen leefwereld
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De jongeren van jeugdhuis Kompas maken een documentaire over de verschillende subculturen die er in Sint-Niklaas leven. Ze filmen
daarbij zichzelf op een artistieke manier. Bert Foubert
Sint-Niklaas Camera's zijn de komende drie jaar niet weg te denken bij de leden van jeugdhuis Kompas. Want zolang geven ze zichzelf
de tijd om een heuse documentaire te draaien. De hoofdrollen daarin worden vertolkt door de jongeren zelf. Zij gaan de uitdaging aan
om zichzelf te filmen en zo de subculturen in Sint-Niklaas in beeld te brengen. Het ambitieuze project kreeg de naam Spektrum mee.
'Op deze manier willen we zicht krijgen op wat er leeft bij de jongeren', vertelt Sara Weemaes van Kompas. 'Het leek ons een unieke
kans om dit op een artistieke manier te doen. Jongeren uit het jeugdhuis en daarbuiten kunnen tonen hoe ze leven. Om dit allemaal in
beeld te brengen, krijgen ze hulp van professionele documentairemakers en muzikanten. Onze bovenlokale partner Piazza Dell'Arte
begeleidt hen in hun artistieke zoektocht.'
Er tekenden ondertussen al verschillende jongeren in voor het project. Jasper Heyman, Lia Bee en Yilza Brahimi zijn drie van hen. Zij
maakten elk een proeffilmpje.
Proeffilmpjes
'Ik toon hoe ik in mijn dagelijks leven een 'ruwe' studierichting als industriële wetenschappen combineer met musical en dans', vertelt
Jasper. Zijn collega Lia bracht dan weer haar verhuizing van Kosovo naar Sint-Niklaas in woord en beeld. 'Het was de eerste keer dat
ik met het medium film experimenteerde', zegt ze. Ook Yilza drukte de opnameknop in. 'Ik filmde mijn jongere broer, om te tonen hoe
verknocht hij is aan gamen', zegt ze. 'Dat heeft een zeer grote impact op zijn sociaal leven.'
De eerste resultaten van het artistieke project worden begin volgend jaar getoond. Twee jaar later wordt het definitieve resultaat
voorgesteld tijdens een jongerenfestival. Iedereen die zin heeft om mee te werken aan Spektrum is welkom bij Kompas.
www.facebook.com/SpektrumKompas
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