Jongeren maken kunst tijdens Hub-project
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TURNHOUT - Enkele jongeren van het ontmoetingshuis Akira uit Turnhout maakten met camera's een artistieke weergave van
Turnhout. Iedereen kan het resultaat van dit Hub-project in de stad bekijken aan de hand van QR-codes.
De vzw Piazza dell'Arte lanceerde met Hub een gloednieuw cultuurproject voor jongeren die doorgaans minder hun weg vinden naar
de kunst- en cultuurwereld. Samen met Akira, een ontmoetingshuis voor jongeren in Turnhout, hebben acht jongeren zich volop
creatief kunnen laten gaan. "De jongeren uit die doelgroep hebben vaak het gevoel niet gehoord te worden. Samen met Akira gaven
we hen toch de kans om aan hun talenten te werken", zegt Liesbeth Cuypers van Piazza dell'Arte. Acht jongeren van Akira trokken
door Turnhout en maakten een artistieke impressie van een buurt of stadsdeel. "Uit hun belevenissen kwam er een heel positief
verhaal boven drijven", weet Inge Heylen van Akira. "Vooral de thema's respect en vriendschap en ook het multiculturele aspect van
Turnhout aan bod. Ze gebruikten daarbij enkele camera's en smartphones."
De Turnhoutse jongeren hebben hun werken tentoongesteld in het cultuurhuis De Warande. Maar de kunst is ook te bewonderen in
de stad zelf. Verspreid over de stad hangen zogenaamde QR-codes, streepjescodes die met een smartphone of tablet kunnen worden
ingelezen. De werken van de jongeren worden hierdoor zichtbaar.
De jongeren zelf zijn best tevreden met het resultaat. Jerry Roijas (18) uit Turnhout schreef een eigen liedjestekst over Turnhout. "In
het liedje dat op de achtergrond weerklinkt komt ook het belang van gelijke kansen aan bod", legt Jeffrey Roijas uit. Kevin Bauweraerts
(25) uit Turnhout tekende op een rol papier van vijftien meter lang een soort panorama van de stad. "Alles wat er in Turnhout te zien is,
heb ik in de tekening bijeengebracht", reageert de twintiger. "Zo tekende ik het gebouw van Akira maar ook het skatepark in Turnhout.
En als de anderen het werk goed vinden, is het voor mij ook goed."
(bavl/foto bavl)
Info?: www.projecthub.be
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