
Oproep voor projecten Matrimoniumdagen 2022 &
Matrimoniumseizoen 2022/23

Matrimonium : In het oudfrans verwijst het woord naar het huwelijk (matrimonium in het Latijn). In de jaren
2010 werd het woord hernomen in de uitdrukking cultureel matrimonium, waarbij een vrouwelijke parallel met
"erfgoed" werd gecreëerd om de materiële of immateriële goederen van artistiek of historisch belang aan te duiden
die van vrouwen werden geërfd.

De Matrimoniumdagen, georganiseerd door de vzw L'architecture qui dégenre, worden op 23,
24 en 25 september in Brussel gehouden. Sinds 2019 vestigen deze dagen enerzijds de aandacht
op het historische Brusselse erfgoed van vrouwen - architecturaal, sculpturaal, urbanistisch,
sociaal, enz. Anderzijds zijn zij ook een gelegenheid om het huidige erfgoed - artistiek, politiek
en feministisch - te ontdekken. Naast de ontdekking van het weinig bekende matrimonium van
Brussel, onze activiteiten zijn gericht op de fundamentele toegang van vrouwen en
genderminderheden tot onroerend goed en aanverwante beroepen, door middel van workshops
onder leiding van vrouwelijke deskundigen en bezoeken onder leiding van vrouwelijke
beroepsbeoefenaars.

Om ons aanbod aan activiteiten te versterken, hebben wij sinds 2021 ook een jaarlijks
programma opgezet: het Matrimoniumseizoen. Het volgende Matrimoniumseizoen loopt van
oktober 2022 tot juni 2023 (de workshops worden meestal op zondag om 14 uur georganiseerd)
en biedt de Brusselaars meer dan dertig activiteiten aan. Op het programma: rondleidingen,
workshops, tentoonstellingen, filmvertoningen en meer inhoud om ons matrimonium te
ontdekken. Het is de bedoeling op permanente basis mee te werken aan de bewustmaking en
voorlichting van het publiek over ons erfgoed.

Doelstellingen van de oproep

Het doel van deze dubbele projectoproep - Matrimoniumdagen 2022 en Matrimoniumseizoen
2022/23 - is om kunstenaars/architecten/specialisten van allerlei pluimage actief te betrekken bij
de ontwikkeling van onze programmering, zodat deze steeds inclusiever, innovatiever en
eclectischer wordt. Het doel van deze activiteiten is de bijdragen van vrouwen en mensen uit
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zichtbare en onzichtbare minderheden uit het verleden en het heden zichtbaar te maken om ons
cultureel erfgoed op een inclusieve en egalitaire manier voor het voetlicht te brengen.

Selectiecriteria

De inhoud van de voorgestelde activiteit moet aan verschillende (maar niet noodzakelijk alle)
van de volgende criteria voldoen :

- de kostprijs per persoon van het bezoek (de omvang en het totale budget)
- toegankelijkheid van het bezoek (mensen met een handicap, ouderen, enz.)
- originaliteit van de inhoud (nieuwe creatie of  andere)
- originaliteit van de vorm (een andere vorm dan een lezing ex cathedra verdient de

voorkeur)
- banden met het grondgebied en/of de Belgische geschiedenis in het algemeen en Brussel

in het bijzonder
- het onder de aandacht brengen van kennis en knowhow in verband met erfgoed (kunst,

architectuur, ambachten, restauratie, openbare ruimten, huiselijkheid, feministische
architecturen, dekolonisatie, toegankelijkheid, strijd van LGBTQIA+, verzet, enz.)

- het belichten van figuren die verbonden zijn met het erfgoed (kunstenaars, architecten,
activisten, enz.)

- de opwaardering van plaatsen die verband houden met het historisch en hedendaags
matrimonium (ateliers, architectonische verwezenlijkingen, inrichting van de openbare
ruimte, monumenten, musea, enz.)

- de feministische waarden van de activiteit en van de projectleider(s)
- de inclusieve dimensie de activiteit
- de mogelijkheid van een herhaling van de activiteit in het weekend

Kalender 2022

3 januari 2022 : Lancering van de oproep tot het indienen van projecten en indiening van
aanvragen via het online inschrijvingsformulier op onze website
www.matrimonydays.be/nl/oproep-voor-projecten/
15 februari 2022 om 23:59: Einde van de projectoproep.
Eind februari 2022: verzending van e-mails ter bevestiging van de ontvangst van de
verschillende projecten.
Half februari - begin april 2022: Analyse van de verschillende aanvragen met ons steuncomité,
bestaande uit 8 deskundigen uit verschillende vakgebieden. In deze fase zal het programma
worden vastgesteld voor de Matrimoniumdagen 2022 en het Matrimoniumseizoen  2022/23.
Midden april - begin mei 2022: resultaat van de oproep voor projecten en contact met de
verschillende projectleiders. Degenen die niet worden ontvangen, zullen ook per e-mail op de
hoogte worden gebracht.
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Modaliteiten

- Het inschrijvingsformulier zal op maandag 3 januari beschikbaar zijn op onze website
www.matrimonydays.be/nl/oproep-voor-projecten/

- Het voorstellen van activiteiten voor kinderen/adolescenten is eveneens welkom.
Matrimoniumdagen en Matrimoniumseizoen zijn ook bedoeld om activiteiten voor
jongeren aan te bieden. Natuurlijk moeten deze activiteiten aan dit specifieke publiek
worden aangepast, hetgeen een andere organisatie en inhoud vereist dan die welke aan
volwassenen worden aangeboden. Bijvoorbeeld : voorgesteld worden in de vorm van
spelletjes, voorgesteld worden in de vorm van een voorstelling (marionetten, theater,
enz.), participatief  zijn, enz.

- Natuurlijke en rechtspersonen kunnen reageren op de oproep tot het indienen van
projecten.

- Het is mogelijk activiteiten voor te stellen op naam van verscheidene natuurlijke of
rechtspersonen.

- De voorgestelde activiteiten moeten in het Frans, in het Nederlands, in het Langue des
Signes de Belgique Francophone (LSFB) worden gegeven

- Het budget per activiteit mag niet meer bedragen dan 1000 euro, inclusief BTW. Let op :
het tarief kan een voorbereidingskost omvatten indien uw activiteit uitsluitend voor de
Matrimoniumdagen of  Matrimoniumseizoen wordt gecreëerd.

- Het budget per activiteit moet twee uren omvatten voor de coördinatie met ons team en
de evaluatie na afloop van de activiteit.

- Het spreekt vanzelf  dat alle uitgaven moeten worden verantwoord.
- De projectleiders behouden het auteursrecht op de voorgestelde inhoud.
- Indien de projecteigenaar(s) geselecteerd wordt (worden) , zal het genoemde

partnerschap het voorwerp uitmaken van een standaardovereenkomst die door de
verschillende partijen zal worden ondertekend.

- Het is ook mogelijk om in de Hageltoren een zaal te voorzien voor een vertoning of
workshop (zittende/staande zalen, donker/verlicht) met verschillende capaciteiten.
Opgelet : deze capaciteiten  naargelang van de sanitaire maatregelen schommelen.

Informatie en contact

Om een idee te krijgen van de activiteiten die al tijdens de vorige edities van de
Matrimoniumdagen en tijdens Matrimoniumseizoen 2021/22 zijn georganiseerd of om meer
informatie te krijgen over onze missies en doelstellingen, kunt u terecht op onze website. U
kunt ook onze Instagram-pagina en onze Facebook-pagina bezoeken.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via
info@matrimonydays.be.

Dank u voor uw deelname en belangstelling. We kijken uit naar al uw
projecten !
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