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Client presentation



• Aangename en inspirerende sfeer scheppen.

• Eyecatcher: indruk maken op inwoners, passanten en de pers.

• Ontmoetingsplaats creëren.

• Stadsvernieuwing.

• Visie van 11.11.11 naar buiten brengen.

• Activatie campagne change makers

11.11.11 wil een aantal publieke plaatsen opfleuren en aantrekkelijker maken

in het kader van de awareness campagne “MURALS FOR CHANGE”. Met

inspirerende murals transformeren we de publieke tot een aangename en

activerende omgeving voor jong en oud!

Tegelijkertijd bieden we eyecatchers van formaat die indruk zullen maken op

de inwoners, bezoekers en de pers.

We brengen kunst in de publieke ruimte en maken het toegankelijk voor alle

inwoners en bezoekers van België. Er wordt als het ware een openlucht

kunstroute gecreëerd doorheen België die de inwoners gaat verbinden en

vermaken en die de vrijwilligers gaat stimuleren om zelf creatief te ondernemen.





Murals voor de buurt, door de buurt.





SELFIE MURALS



Murals voor de buurt, door de buurt.



Tijdens een participatieve muurschildering werken lokale creatievelingen,

buurtbewoners of verenigingen mee aan het verbeteren van hun eigen

leefomgeving. Dit gebeurt in drie stappen:

• Creatieve brainstorm-sessie om tot het thema & ontwerp te komen.

• Workshop om street art- en schildertechnieken aan te leren.

• Uitvoering van het ontwerp op één of meerdere muren in de buurt.



Een stroom van vernieuwing in de straten van jouw stad!



Tour Elentrik is een project voor steden

en gemeentes waarbij oude en vuile

nutsvoorzieningskasten worden opge-

waardeerd met een laagje kunst.

Deze interventies zijn een unieke manier

om het straatbeeld op te fleuren, en zelfs

de social media komt hierdoor onder

hoogspanning te staan!

Samen met lokale kunstenaars, organi-

saties en de jeugd gaan we aan de slag en

worden de kasten die een doorn in het

oog zijn omgetoverd tot prachtige

kunstwerken. Het eindresultaat biedt een

grote meerwaarde waarvan bezoekers en

bewoners nog lang over zullen napraten.

Als alternatief bieden we een Tour

Elentrik-editie met professionele artiesten

uit het Treepack-netwerk.

Meer info op www.tourelentrik.be

http://www.tourelentrik.be/




Kleine en ludieke interventies die inspelen om de omgeving. Glimlach verzekerd!





Verschillende oppervlakken kunnen worden aangepakt met muurschilderingen



• Toestemming vragen aan de stad en de nutsvoorzieningsmaatschappij

• Richtlijnen volgen van de nutsvoorzieningsmaatschappij

• Toestemming nodig van eigenaar van het gebouw

• Voor zijgevels is er geen vergunning nodig, voor

voorgevels is een vergunning nodig of te wel een

goedkeuring vanuit het schepencollege.



Eenvoudige stappen om een muurschildering te realiseren.



Voorbereidende fase

• Locatie selecteren voor de mural

• Toestemming vragen voor schilderwerken (eigenaar + stad)

• Budget opmaken voor het project

Creatieve Fase

• Artiest selecteren: www.treepack.net/artists

• Voorontwerp maken en goedkeuren (door artiest)

Productiefase

• Materiaal bestellen

• Plaatsing muurschildering

Eindfase

• Documentatie (foto’s + video’s)

• Pers + Mogelijke inhuldiging



Verschillende voorstellen om participatief en co-creatief te werk te gaan.



Optie A: Ontwerpwedstrijd

Artiesten maken 2 voorontwerpen in een thema of concept naar keuze.

Deze voorontwerpen worden gepubliceerd op sociale media, waarna de inwoners uitgenodigd worden om op hun favorieten ontwerp te stemmen.

Het ontwerp met de meeste stemmen wordt geplaatst.

Drie voorstellen om participatief te werk te gaan en mensen te activeren op sociale media:



Optie B: Kleurplaat / Kleurboek

De artiest maakt een kleurplaat van de muurschilderingen. Via een open call op sociale media nodigen we de ouders van kinderen uit om een

kleurplaat te laten versieren en online te posten. Hier worden dan een X aantal winnaars gekozen die een verrassing krijgen.







We werken samen met een gigantisch netwerk van artiesten over de hele wereld, met een focus op artiesten van eigen

bodem. Van illustrator tot professionele muralist, dit zijn de creatieve geesten die zorgen voor een unieke touch aan jouw

omgeving. Kom alles te weten over onze artiesten op https://www.treepack.net/artists.

From Sao Paulo to Moscow and from Montreal to Sydney…

https://www.treepack.net/artists


De voorwaarden beschreven in dit document hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, ingaande vanaf het moment van sturen. Meer informatie en algemene voorwaarden op https://treepack.net/gtc

mailto:us@treepack.net?subject=Treepack%20request
https://www.treepack.net/
https://www.instagram.com/treepack
https://www.facebook.com/treedotpack
https://treepack.net/gtc

