The Unbuilt School of Architecture
Decoratelier Jozef Wouters
Uitnodiging / Oproep voor deelnemers
The Unbuilt School of Architecture is een school zonder gebouw, geïnitieerd door Decoratelier &
Jozef Wouters. Het bestaat slechts tijdelijk, en moet keer op keer gebouwd worden door een
groep die hier specifiek rond samenkomt.
Deze aflevering van The Unbuilt School of Architecture gaat over het night life. Voor dit project is
Decoratelier op zoek naar een groep deelnemers die geïnteresseerd is in het ontwerpen, bouwen
en beheren van een tijdelijke nachtclub. Welke nachtelijke ruimte vindt ontspruit uit onze
collectieve wensen? Of kiezen we ervoor om ons te concentreren op onze tegenstrijdige
verlangens? Hoe zichtbaar of onzichtbaar willen we zijn? Welke andere vormen van openbare
ruimte kunnen we bedenken? Kan architectuur een geheim bewaren?
Gedurende acht dagen zal een kleine groep deelnemers samenwerken met scenograaf Jozef
Wouters, het Decoratelier en het artistieke & party-collectief Leaving Living Dakota in een oud
fabriekspand in de Manchesterstraat 17-19 in Molenbeek. De school organiseert openbare
evenementen, zoals een lezing over night life scenografie, en op het einde van de werkweek opent
hun werkplaats zich als een club voor een avond vol muziek en dans.
Voor dit project zijn we niet alleen op zoek naar deelnemers met vaardigheden en interesse in
architectuur en/of scenografie. Een achtergrond in dans, performance, muziek, spoken word,
design… is minstens even nuttig in deze reflectie over en bouw van een tijdelijke club!

Praktische info
Waar?
Ontmoetingsplek: La Raffinerie (Manchesterstraat 21, 1080 Sint-Jans-Molenbeek)
Wanneer?
Collectieve werksessies (verplicht)
Vrijdag 17/5, vanaf 17:00 tot 22:00,
Zondag 19/5, vanaf 12:00 tot 19:00,
Vanaf maandag 20.05 t.e.m. mercredi 22.05, vanaf 17:00 tot 20:00
Dinsdag 23.05 en vrijdag 24.05, vanaf 17:00 tot 22:00
Zaterdag 25.05, vanaf 16:00 tot 22:00.
Zaterdag 25.05 organiseren de deelnemers een sluitingsfeest in een hedendaagse club, van 22:00
tot 04:00.
Open ateliers (facultatief)
Zaterdag 18.05 en zondag 19.05, vanaf 20:00 tot 22:00
Vanaf maandag 20.05 t.e.m. mercredi 22.05, vanaf 12:00 tot 17:00,
en vanaf 20:00 tot 22:00.
Wij voorzien
Avondeten & een werkingsbudget (voor de groep)
Taal geen probleem
Wij spreken FR, NL & EN

Om je in te schrijven
Stuur jouw contactgegevens (e-mail & telefoonnummer), een korte motivatiebrief & presentatie
of ou CV (je achtergrond, ervaring, portfolio) naar anne@kfda.be
Voor woensdag 24 april.

Vragen?
Aarzel niet om ons te contacteren via anne@kfda.be of 02 226 45 73.

