
Omwille van de coronacrisis werden projecten, opdrachten en

evenementen in de creatieve sector afgeblazen. Na het

schrappen van projectsubsidies in de kunsten, is dit opnieuw

een heuse streep door de rekening van vele, vooral startende,

kunstenaars. Om deze kwetsbare groep jonge kunstenaars nu,

maar ook in de toekomst te kunnen blijven steunen trekt

AmuseeVous de verkoop op gang van herbruikbare

mondmaskers met designs van jong artistiek talent. De

opbrengst gaat integraal naar het steunen van jonge

kunstenaars. Zo bescherm je niet alleen jezelf tegen COVID-19,

maar bied je ook opnieuw zuurstof aan een hele generatie jong

talent.

Wanneer we straks het dagelijks leven opnieuw mogen beginnen

oppikken, zullen we een mondmasker bij de hand moeten

hebben. Ze spelen een cruciale rol in de exitstrategie en worden

in enkele situaties zelfs verplicht te dragen. Zullen we zoals

onderbroeken en kousen, ook elke dag van mondmasker

moeten wisselen? Het staat vast dat mondmaskers opvallend

aanwezig zullen zijn in het straatbeeld. Deze blanco canvassen

toveren wij graag om tot kleine kunstwerkjes. Letterlijk en

figuurlijk. AmuseeVous brengt begin mei herbruikbare

mondmaskers op de markt met designs van 3 jonge kunstenaars:

Nina Vandeweghe, Edouard Schneider & Grotezk. Onze bijdrage

om opnieuw wat kunst in het straatbeeld te krijgen, maar vooral

om jonge kunstenaars te steunen in deze crisis. Door jouw adem

af te dekken met een kunstwerk, krijgen startende kunstenaars

opnieuw wat financiële ademruimte.

Naast de nieuwswaarde van dit

project, kan dit project jullie ook de

kans geven om in te gaan op de grote

vraag van de bevolking naar

mondmaskers. Van een bestelling van

mondmaskers aan voordeliger tarief

om mee te geven met de

weekendbijlage tot het organiseren

van een wedstrijd, we denken graag

met jullie mee na om van onze

mondmaskers een actueel

relatiegeschenk voor jullie klanten te

maken.
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Bescherm jezelf én steun zo jonge kunstenaars.



Onder het motto ‘Bescherm jezelf én steun zo jonge kunstenaars’ trekt AmuseeVous de

verkoop en distributie van herbruikbare mondmaskers op gang, geproduceerd door een

Belgisch bedrijf én conform de eisen voor de bestrijding van het coronavirus.

De maskers worden op dit moment in de markt gezet aan € 17,5 per masker (inclusief btw).

1/3 van de prijs gaat naar het coveren van de productiekosten. De opbrengst gaat integraal

naar het steunen van jonge kunstenaars. 1/3 van de prijs gaat immers rechtstreeks naar de

jonge kunstenaars zelf, bovenop de vergoeding voor hun design. Het overige 1/3 van de

prijs gaat naar AmuseeVous, waardoor we in de toekomst met onze artistieke projecten

jonge kunstenaars én jonge vrijwilligers kunnen blijven financieel ondersteunen.

 

Er zullen in de beginfase een beperkte oplage mondmaskers geproduceerd worden,

ontworpen door Nina Vandeweghe, Edouard Schneider & Grotezk. De levertermijn

bedraagt 10 dagen. We verwachten echter dat de vraag naar mondmaskers groter zal zijn

dan het aanbod, waardoor zeer binnenkort de levertermijnen en prijzen de hoogte in zullen

gaan. Wil je dus zeker zijn van een kunstig mondmasker aan deze prijs, raden we je aan snel

te bestellen.

Bij een grotere vraag naar unieke mondmaskers, hernemen we de productie en gaan we op

zoek naar 3 nieuwe kunstenaars. Zo spelen we in op de nood, bieden we steeds nieuwe

designs aan en geven we nog meer jonge kunstenaars de kans. (Geïnteresseerde

kunstenaars tot 30 jaar kunnen zich al aanmelden via amuseevous.be)

Meer info & bestellingen:

Bestellingen tot 50 stuks: ga naar onze webshop (https://amuseevous.myshopify.com)

Bestellingen boven 50 stuks of B2B: neem contact op met thomas@bamm.be. We bekijken

graag hoe we kunnen samenwerken. 

AmuseeVous is onderdeel van Bamm! en eist ruimte op

voor jongeren (16-30j) binnen de culturele sector. Van het

opzetten van een kunstenfestival op koten met De

Kotroute of een expo op Pukkelpop tot het coachen van

curatoren in spé met Curating the Young, we werken op

verschillende fronten aan een culturele wereld die meer

jongerenproof is. 

AmuseeVous gelooft in en geeft vertrouwen aan

jongeren. “Nothing about them, without them” zit diep

in ons dna. we geven jongeren de touwtjes in handen en

bieden steeds een podium aan jonge, beloftevolle

kunstenaars. Een kweekvijver van jong talent dus.

Bamm! is een kunst- en erfgoededucatieve organisatie

met bijna 40 jaar ervaring op het terrein, met als

uitvalsbasis in Leuven (OPEK) en Gent. Met onze vier

merken (BAZART, AmuseeVous, Mooss en Mastiek)

ontwikkelen we een grote diversiteit aan activiteiten

met en door kinderen en jongeren. Omdat we geloven

in het belang van inspirerende ontmoetingen met kunst

en erfgoed.

Praktische info

Over AmuseeVous Over Bamm!


