
Jongeren Victoria Deluxe maken documentaire
over kinderarbeid voor het MIAT

De expo Made by children loopt op zijn einde: op 7 januari 2018 sluit de expo zijn
deuren. Maar voor het zo ver is, liet het museum de jongeren van Victoria Deluxe
los op het thema kinderarbeid. Hun ideeën vertaalden ze naar een pittige
documentaire. Deze gaat in première op donderdag 14 december 2017 in het
Museum over industrie, arbeid en textiel (MIAT). Het is meteen de laatste avond
van het randprogramma rond dit thema.

Jongeren en hun consumptiepatroon

Victoria Deluxe staat met een groep diverse Gentse jongeren stil bij het fenomeen
‘kinderarbeid’. Onder begeleiding van Laura Govaerts nemen de jongeren hun
consumptiepatroon onder de loep en trekken de straat op. Ze bevragen de klanten van
Gentse winkelketens en geven hun eigen mening.



Nieuwsgierig naar hun ideeën? De documentaire ‘Made by children gaat live’, waarin
zowel Gentse consumenten als deze jongeren aan het woord komen, is als eerste te zien
in het MIAT. Dominique Willaert van Victoria Deluxe geeft een intro over de ‘making of’ en
sluit af met een sofa-gesprek met enkele jongeren. Wissel samen met hen ideeën uit.

Victoria Deluxe is een sociaal-artistieke werkplek. Via audiovisuele projecten en
theaterprojecten  doorbreken zij de stereotiepe beeldvorming en ontwikkelen zij nieuwe
perspectieven op de wereld. 

Veertien kinderen vertellen over hun werk en leven

In de expo ‘Made by children’ nemen veertien kinderen het woord. Ze vertellen over hun
werk en leven in de textielindustrie, de steenbakkerijen en de showbizz. Het zijn stuk
voor stuk meeslepende verhalen, van vroeger en nu.

Tot 7 januari kan je met hen kennismaken. Pakkende foto’s en persoonlijke bezittingen
tonen het leven van deze kinderen. Daarna leven de verhalen voort in het boek ‘Made by
children’, uitgegeven bij Stichting Kunstboek.

Praktisch

donderdag 14 december 2017, om 20 uur
Prijs: 10 euro

deze activiteit is toegankelijk aan kansentarief voor houders van een UiTPAS met recht op
kansentarief 
Reserveren: Gentinfo online of tel. 09 210 10 10 

Informatie
Sofie Deschampheleire, MIAT, tel. 09 269 42 22, e-mail
sofie.deschampheleire@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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