
 
  

MURALS 4 CHANGE 

conceptnota actiemodel  

Changemakers 2020 



Met Murals4Change maken we changemakers over heel Vlaanderen zichtbaar in het straatbeeld. We 

dagen je uit om in jouw gemeente op zoek te gaan naar een oude muur, lelijke nutskasten en andere 

onaantrekkelijke plaatsen. Samen met lokale artiesten, jeugdbewegingen, scholen of 

kunstacademies waardeer je deze plaatsen op met een laagje kunst. Dé ideale mix om het 

straatbeeld op te fleuren en changemakers in de kijker te zetten, zowel op straat als op social media. 

Doelstellingen 
- Changemakers en 11.11.11 zichtbaar maken in de stad 

- Samenwerking met lokale organisaties en artiesten 

- Verfraaien van het straatbeeld 

- Bestaande + nieuwe vrijwilligers in beweging brengen 

Mogelijke partners 
- Jeugdbewegingen 

- Basis- en middelbare scholen 

- Jeugdhuizen en jeugdopbouwwerk 

- Kunstacademies 

- Lokale street-artists 

- Treepack: gespecialiseerd in participatieve trajecten voor street-art in steden en gemeenten. 

Kostprijs per gemeente gaande van €1000 (1 locatie, louter uitvoerend) tot €16.000 

(meerdere locaties, inclusief volledig participatief traject, communicatie & pers, 

rondleidingen, etc.). 

Light vs all-in 
- Light: je bestelt een kant-en-klaar actiepakket met stencils en spuitbussen waar je zelf mee 

aan de slag kan. De stencils zijn van een kleiner formaat, maar springen toch in het oog door 

hun originaliteit, symboliek of schoonheid (cf. Banksy). 

- All-in: je gaat in je gemeente op zoek naar mogelijke partners, street-artists en locatie(s) om 

een (grote) mural te realiseren. 

Timing 
- Jul-aug: indien nodig zoeken naar vrijwilligers die dit project in jouw gemeente willen 

trekken 

- 26 aug, 19u30: online uitwisselingsmoment voor vrijwilligersgroepen die aan de slag willen 

met het actiemodel 

- Aug - sep:  

o aanvraag mural bij gemeente / eigenaar nutskasten 

o zoeken naar mogelijke lokale partners / street-artists / locaties 

- Begin sep: indien nodig, light model “actiepakket” klaar voor bestelling op campagnewebsite 

- Sep-okt: uitwerken ontwerp mural ism eventuele partners 

- Nov: feitelijke plaatsing murals 

https://www.treepack.net/

