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Globe Aroma

Globe Aroma is een artistieke werk- en ontmoe-
tingsplek waar ruimte, tijd en creatieve ondersteu-
ning aan nieuwkomers geboden wordt. 

De dagelijkse werking bestaat uit drie pijlers:
• Atelier/werkplaats waar mensen hun artistiek 

oeuvre ontwikkelen
• Participatieve workshops en cocreatie-projec-

ten opzetten
• Art For All → culturele uitstappen organiseren in 

Brussel en Vlaanderen

 
 

Wie is wie?
 

AN

BRECHT

ELLI

Artistiek coördinator Globe Aroma

an.vandermeulen@globearoma.be

verantwoordelijke muziekwerking, logistiek en volgt 
co-creatie projecten

brecht@globearoma.be
0484 823 484

verantwoordelijke atelier, Espace Fxmme en volgt 
co-creatie projecten

elli.vassalou@globearoma.be
0489 378 481

NIELS

zakelijke-financieel verantwoordelijke

niels@globearoma.be

Brecht GlobeAroma
opvolging

Brecht GlobeAroma
opvolging



AHILAN

AMINA

MAHY

De ruimtes

De open werkruimte op de gelijkvloers is vrij te ge-
bruiken en biedt u de mogelijkheid om te werken in 
een gemeenschappelijke ruimte die aan uw behoef-
ten kan worden aangepast. Op het einde van de 
dag moeten de ruimtes worden opgeruimd door 
de kunstenaars die de ruimte hebben bezet, zodat 
de volgende dag nieuwe mensen kunnen worden 
verwelkomd.
 
De internetruimte en de vergaderzaal zijn vrij te ge-
bruiken, maar zullen beschikbaar zijn op basis van 
reservering of rechtstreeks toegankelijk indien de 
computer niet is gereserveerd.  Om te reserveren, 
laat u ons gewoon weten wanneer u een computer 
wilt gebruiken en wij zullen u inschrijven. 
 
Globe Aroma is open op weekdagen van 10u 
tot 17u. 
 
Donderdag zijn de ruimtes van Globe Aroma 
exclusief voorbehouden aan vrouwen en non 
binaire personen. 

community octopus en Art for All

amina@globearoma.be
0472 568 528

hospitality verantwoordelijk en volgt projecten

performance-maker "Le Maillot - One size fits all"

Brecht GlobeAroma
je

Brecht GlobeAroma
mag weg

Brecht GlobeAroma
het

Brecht GlobeAroma
... geeft je de kans om te werken...

Brecht GlobeAroma
zullen ook beschikbaar

Brecht GlobeAroma
verantwoordelijke

Brecht GlobeAroma
Na gebruik moet de ruimte worden opgeruimd door de kunstenaars die er gebruik van maakten, zodat we erna nieuwe mensen kunnen verwelkomen.



Moutstraat 26
Rue de la Braie 26
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Open keuken
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Trap
Opslag 
materiaal

Moutstraat 26
Rue de la Braie 26

Buitenkoer 

Terra Nova

Atelierruimtes 

Medialab

Kantoren van 
Globe Aroma
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Atelierruimtes

Globe Aroma heropent zijn ateliers voor de kunste-
naars van onze gemeenschap met een nieuwe ruimte 
om kunstenaars de ideale werkomstandigheden te 
bieden. We hebben nu een open gemeenschappe-
lijke benedenverdieping ruimte met een repetitielo-
kaal, een vergaderruimte en een internetruimte. Op 
de eerste verdieping zijn er de atelierruimtes voor 
beeldende, textiel- en digitale kunstenaars.  

Donderdag zijn de ruimtes van Globe Aroma 
exclusief voorbehouden aan vrouwen en non 
binaire personen. 

OPEN OPROEP

Om de drie maanden lanceren we een oproep voor 
kunstenaars uit onze gemeenschap en open voor 
alle disciplines. Het gaat om het gebruik van de 
repetitielokaal, de medialab en de atelierruimte op 
de eerste verdieping waar iedereen in zijn eigen 
ruimte en in autonomie kan creëren. 

Om de ruimtes te kunnen organiseren en iedereen 
de kans te geven om te creëren, willen we graag dat 
u ons wat informatie stuurt:

• Welke dagen van de week wil je creëren/repete-
ren bij Globe Aroma? 

• Als wij in de toekomst besluiten ‘s avonds of in 
het weekend langer open te blijven, aan welke 
dagen of tijdstippen zou u dan de voorkeur 
geven?

• Hoeveel dagen/uren per week verwacht je te 
werken bij Globe Aroma gedurende deze 3 
maanden?

• Hoeveel ruimte heb je nodig?

Op basis van deze informatie zullen wij het gebruik 
van deze ruimten aan geinteresseerd kunstenaars 
kunnen voorleggen.

Hieronder vindt u enkele aanvullende vragen die u 
ons kunt stellen om uw behoeften en verwachtingen 
te kennen:

• Een korte tekst over jezelf en je artistieke praktijk 
(muziek, schilderen, naaien, film ...) met een we-
blink, audio of foto’s (als je die hebt).

• Wat voor soort materialen en apparatuur heb je 
nodig om bij Globe Aroma te werken? 

• Wat zijn je infrastructuurbehoeften (hebt u elektri-
citeit, licht, een waterpunt, enz. nodig)?

• Wat zijn je verwachtingen van de creatieve omge-
ving (lawaaierig werk? behoefte aan stilte?)

De uiterste datum voor toezending van deze infor-
maties is 18 oktober 2021.

Brecht GlobeAroma
je

Brecht GlobeAroma
die openstaat voor

Brecht GlobeAroma
informatie

Brecht GlobeAroma
je

Brecht GlobeAroma
de inzending

Brecht GlobeAroma
je

Brecht GlobeAroma
vervangen door een komma

Brecht GlobeAroma
het

Brecht GlobeAroma
heb je

Brecht GlobeAroma
deuren



U kunt informatie, foto’s, geluiden en video’s sturen 
door het formulier in te vullen:

https://docs.google.com/forms/d/1J5fzkkPhu0IIJs-
U4wuO7qhD5tuX6zRgQ513BF8GRipY/edit )

of door een e-mail te sturen naar 
atelier@globearoma.be.
Je kan ook je antwoorden op een papier schrijven 
en het terugbrengen naar Globe Aroma of een 
whatsapp bericht sturen naar Brecht: 0484 823 

484 of Elli 0489 378 481.

Van 1/10/2021 tot 15/10/2021, zullen wij aanwezig zijn 
bij Globe Aroma om u te helpen de hierboven ge-
vraagde informaties voor te bereiden. Aarzel niet 
om contact met ons op te nemen of te komen!
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Brecht GlobeAroma
ik denk dat de QR code je opmaak heeft verknoeid hier :)

Brecht GlobeAroma
je kan





Traces For The 
Future
In 2022 viert Globe Aroma haar 20e verjaardag. 
Om dat te vieren slaan we de handen in elkaar 
met BNA-BBOT vzw, een Brusselse organisatie 
die sociaal artistieke geluidsprojecten ontwikkelt 
met stadsbewoners en geluidskunstenaars, en 
gaan we aan de slag met audio. In al haar vormen. 

Over de jaren heen waren er veel kunstenaars 
actief binnen onze muren met als resultaat 
zo’n 1000 kunstwerken. Omdat deze werken 
binnenkort de wijde wereld intrekken, willen 
we graag eerst nog de verhalen achter de 
kunstwerken en hun ontstaan vangen en bewaren. 

En dus gaan we vanaf oktober 2021 van start met 
een participatief audioproject. Audio, co-creatie, 
participatie en de mensen die bij Globe Aroma 
over de vloer komen staan hierin centraal.

Dat het eindresultaat audio zal zijn, staat vast. 
Welke vorm dit exact aanneemt: aan jou de keuze! 
We zijn op zoek naar mensen die mee in dit project 
willen stappen. Ben je een kunstenaar die zijn 
of haar verhaal wil doen? Lijkt eens aan de slag 
gaan met opnames maken en audio monteren je 
eerder wat? Of denk je: doe mij maar allebei? 
Iedereen is welkom! Wij zorgen voor een (tech-
nische) opleiding en begeleiden je bij elke stap.

WAT: Ateliers rond audio en storytelling.
WANNEER: Op woensdagen vanaf 18 uur.
WAAR: Globe Aroma.

Contactpersoon: Elli 

In samenwerking met BNA-BBOT.





Le Maillot – One 
Size Fits All
Tijdens LE MAILLOT – ONE SIZE FITS ALL komt 
een groep performers met verschillende artis-
tieke praktijken – zoals dans, fotografie, mode, 
video en atletiek, en allemaal met voetbal als 
gemeenschappelijke passie – samen om te werken 
rond het voetbalshirt, en de oneindige culturele 
en fysieke betekenissen die eraan verbonden zijn.

Deze productie is ontstaan uit een ontmoeting 
tussen Ahilan Ratnamohan, Sergio Belo Fanck, 
Alimu Mahammad, Lia Conceiçao en Issouf 
Ilboudo. Ze kwamen samen om voetbalstromingen 
te verkennen, maar wat het meest opviel was een 
gedeelde interesse in mode of design vanuit totaal 
verschillende perspectieven. Ahilan nodigde ook 
voetballers Mahy Nambiar en Oumar Diallo uit.

Vertrekkend van het trekken aan een shirt – 
waarmee je in een voetbalmatch contact houdt 
met je tegenstander, en wat typisch gezien 
wordt als agressief spel – proberen ze 
deze handeling tot het uiterste te drijven, het 
agressieve, competitieve karakter ervan te 
ontkrachten, om tot iets nieuws te komen.

Op die manier krijgen voetbalshirts een nieuwe 
betekenis. De geschiedenis en de culturele 
implicaties van elk stuk stof overstijgen de 
initiële associaties rond dit kledingstuk. Het zijn 
landen, het zijn clubs, het zijn steden, dorpen, 
sponsors, oliemaatschappijen, herinneringen 
en mode; de spelers, hun modellen en leve-
ranciers van haute couture. Maar wie is in 
staat om deze haute couture te leveren?

WANNEER: 26, 27 et 28/11/2021 (20:30)
WAAR: Kaaistudio’s, rue Notre-Dame 
du Sommeil 81, 1000 Bruxelles

Contactpersoon: Brecht



Espace Fxmme
ESPACE FXMME – WOMXN SPACE, opgericht 
kort voor de pandemie, is een time-based project 
dat elke donderdag plaatsvindt in Globe Aroma. 
Het is een platform voor vrouwelijke/non-binaire 
kunstenaars en creatievelingen om een veiligere 
ruimte te creëren in een omgeving die voorheen 
gedomineerd werd door vooral mannen. 
 
Het afgelopen jaar heeft Espace Fxmme het 
traject TALK WITH THE WALLS ontwikkeld als 
een reflectie, ontwerpoefening en actie over hoe 
ruimte het beste onze waarden (intersectionaliteit, 
solidariteit, participatie, creativiteit, inclusie, zorg) 
weerspiegelt. 
 
Eerdere acties in het TALK WITH THE WALLS-
traject waren: de workshop veiliger ruimte 
ontwerpen, de modulaire meubelbouw en THE 
MURAL.  
 
Vanaf oktober zal Espace Fxmme werken aan 
de laatste actie van het traject op basis van 
verschillende textielontwerptechnieken (weven, 
batikken, borduren en andere). Het doel is 
om zachtere horecacontainers te creëren. 

WANNEER: Op donderdagen.
WAAR: Globe Aroma.

Contactpersoon: Elli 

Art For All
Art for All heeft als doel om mensen met een 
achtergrond als nieuwkomer kennis te laten 
maken met het artistiek aanbod in Brussel.

We bezoeken maandelijks verschillende Brusselse 
kunsthuizen en festivals, over alle kunstdisci-
plines heen (muziek, theater, beeldende kunst,…). 
De activiteiten worden één keer per maand 
tijdens Art For All salon voorgesteld aan alle 
geïnteresseerde Brusselse nieuwkomers.

Deze groep blijft open voor iedereen. 

Als u geïnteresseerd bent, laat dan uw tele-
foon/e-mail nummer achter of neem contact 
op met Amina (amina@globearoma.be).

Contactpersoon: Amina







Als u op de 
hoogte wilt 
blijven van 

onze toekoms-
tige projecten 
of betrokken 
wilt raken bij 
een project 
dat al loopt, 

aarzel dan niet 
om ons uw 

contactgege-
vens achter te 

laten of kom 
naar Globe 

Aroma!

Moutstraat 26
1000 Brussel

+ 32 2 511 21 10
info@globearoma.be
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