
250 projecten later: ALLES KAN als
springplank voor creatieve jongeren

Muziekfestival Copacobana, jongerencollectief De Wens Mens, de Gentse

zwerkbalclub, graffitiproject Wallin', concertpromotor voor girlsbands Girls Go

BOOM, … Al deze jongerenprojecten zijn ooit ontstaan of kregen een boost

dankzij Alles Kan.

Alles Kan is een projectsubsidie en ondersteuningsplatform voor jeugdculturele projecten. Bijna

250 ideeën van jongeren konden de afgelopen jaren genieten van de steun van Alles Kan voor

een totaalbudget van 330.000 euro. Ter gelegenheid daarvan lanceert de Stad een boek met

inspirerende verhalen en een nieuwe website.

https://alles-kan.stad.gent/


'De jongeren van vandaag maken de stad van morgen. Met Alles Kan helpen
we hen om nu hun droom waar te maken door hun idee mee te helpen
uitwerken en subsidiëren. Wat initieel begon als een subsidie voor
jeugdculturele projecten, is gaandeweg steeds experimenteler geworden.
Alles Kan toont dat jongeren zich niet zomaar in hokjes van 'cultuur',
'jeugdwerk' of 'sport' laten duwen, en terecht.'
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Met bijna 250 projecten kan Alles Kan een mooi palmares voorleggen: van projecten die zijn

doorgegroeid tot vaste waarden in de Gentse jongerencultuur (zoals het Copacobanafestival dit

weekend), tot heel experimentele projecten voor een nichepubliek. Sinds het ontstaan ervan

blijven de aanvragen jaarlijks in stijgende lijn gaan. De Stad Gent heeft het budget deze

legislatuur verdubbeld tot €55.000 per jaar om aan alle aanvragen te voldoen.

'Ik ben heel trots op wat we ondertussen met Copacobana hebben bereikt en
eigenlijk kunnen we nog steeds door de ondersteuning van Alles Kan een
platform bieden aan nieuwe generaties.'
— Joachim Matthys, organisator muziekfestival Copacobana

Meer dan enkel subsidies

Alles Kan is een uniek reglement omdat het de muren tussen sport, cultuur, jeugd …doorbreekt.

Elk project voor en door jongeren dat in aanmerking komt, kan tot 3.000 euro financiële

ondersteuning krijgen. Daarnaast biedt de Alles Kan-consulent concrete ondersteuning door

jongeren wegwijs te maken in de stad, hen te helpen zoeken naar de beste locatie voor hun

concert, toonmoment of wedstrijd én jongeren te ondersteunen in alle papierwerk. Alle

aanvragen worden geëvalueerd door een jongerenjury.

'Mijn ervaring met de drie films die ik met hulp van Alles Kan heb gemaakt, is
tien diploma’s waard.'
— Julien Kerknawi, filmproducent

Boek en nieuwe site 



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.

In het boek 'Verhalen uit 10 jaar Alles Kan' nemen jongeren die deel uitmaakten van tien Alles

Kan-projecten van de afgelopen 10 jaar het woord over wat hun drijfveren waren, waar ze aan

twijfelden, hoe Alles Kan hen heeft geholpen en welke ambitieuze projecten ze in de toekomst

willen opzetten. De website zet alle Alles Kan-projecten in de kijker en geeft jongeren de

mogelijkheid om online de eerste feedback op hun idee aan te vragen.

Informatie

Marlies Denys, Jongerencultuurconsulent Alles Kan, Jeugddienst, tel. 09 269 81 54, gsm

0493 31 14 15, e-mail marlies.denys@stad.gent

Bevoegd

ALLES KAN - Boodschap aan jongeren met een idee

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent
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