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Design creates culture.  
Culture shapes values.  
Values determine the  

future.

Robert L. Peters

We weten dat ons AROMA Magazine logo op niets trekt! 
Daarom hopen we dat jij ons kan helpen :) 

 
Contacteer ons:  

@parts_of_culture 
info@partsofculture.com 

+32 (0) 468 07 18 33
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Allereerst een dikke merci aan  
iedereen die de tijd neemt om 
ons magazine te lezen. Gezien de  
coronacrisis een zware negatieve 
impact heeft op de cultuursector 
willen wij iets doen om iedereen een 
hart onder de riem te steken.   
Parts Of Culture heeft als doel artiesten en culturele  
organisaties inzicht te geven in de zakelijke kant van het 
verhaal. Daarom hebben wij dit gratis online en interactief 
magazine in het leven geroepen. Gevuld met inspirerende 
verhalen die een blik werpen achter de schermen 
van cultuurmakers.  
We bijten de spits af met freelance  product- en  
interieurontwerper Jielt Gregoire. Daarna spreken 
we met gitaar coach Bart Labeur  die met Start To 
Rock een alternatieve manier van lesgeven aanbiedt. We   
interviewen Vicky Darko over de stap van amateur- 
kunstenaar naar professioneel artieste en we hebben 
een fijn gesprek met Lindsi Dendauw die in de VZW’s 
Kinky Star en Girls go BOOM een sleutelpositie inneemt.    
We vragen naar hun advies voor anderen, en hopen 
dat het jou mag inspireren!  
   
Tussendoor kan je hier en daar genieten van 
een streepje poëzie uit de pen van Meermens 
en Pocahanti, omdat het niet altijd  serieus 
hoeft te zijn, toch?   
 
We wensen je alvast veel leesplezier toe,  
Eline en Lukas 

PARTS OF CULTURE
EDITORIAL 4

Welcome to our culture !
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Jielt Gregoire is Freelance interieur- en productontwerper die ge-
kend staat om zijn doordachte materiaalkeuze en weloverwogen  
productietechnieken. In zijn minimalistische designs zie je 
een sterk uitgewerkt concept met een minimum aan onder-
delen. Hij werkt met royalties om zijn ontwerpbureau STUF te  
runnen. Dit doet hij samen met enkele zakenpartners.   

Wanneer heb jij de eerste stap 
gezet als freelancer? 
In het laatste jaar van mijn studies 
mocht ik een eigen ontwerpbureau 
oprichten in plaats van stage te  
lopen. Dit heeft bij mij de goesting 
aangewakkerd om als freelancer 
aan de slag te gaan. Mijn eerste  
royaltycontract was al snel getekend, 
in het eerste jaar 
na mijn studies, dit 
ging verrassend vlot. 
Ik combineer nu het 
werken als ontwer-
per in loondienst met 
lesgeven en freelance 
opdrachten on the 
side. Ik heb graag variatie in mijn job

en ik vind het leuk om niet uitsluitend 
te ontwerpen. In de praktijk is 
het vooral computerwerk maar 
ik hou ervan om met mijn handen 
te werken.  

Waarom heb je gekozen om 
met een royaltyvergoeding te  
werken?   

Zo kon ik gemakkelijk 
opstarten als free- 
lancer, ik ben bewust 
geen ondernemer. 
Ik werk samen met 
zakenpartners die 
STUF de officiële 
bedrijfsstructuur 

kunnen bieden en ik krijg een

“ Ik hou ervan  
om met mijn  

handen te  
werken”

JIELT GREGOIRE 5
PARTS OF DESIGN
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commissie op de commerciële 
verkoop.  
    
Hoe ervaar jij het freelancen 
in de culturele sector? 
Voor mij is het een uitdaging, omdat 
mijn eigen professioneel netwerk 
nog niet zo groot is. Ik heb bijvoor-
beeld geen vaste klantenbasis of  
vaste partners waardoor ik tel-
kens opnieuw bedrijven dien te  
contacteren. Voor elk concept moet

ik opnieuw op zoek gaan naar de 
juiste partners om mijn ontwerpen 
in productie te brengen. Als 
introvert is dat voor mij best een 
grote stap om te zetten.  
 
Is dat ook een van de redenen dat  
je voor een royaltyvergoeding 
hebt gekozen?
Jazeker! Ik ben niet iemand die 
elke dag wil verkopen en als 
ondernemer dien je daar echt veel

JIELT GREGOIRE 6
PARTS OF DESIGN
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creatievelingen en zij organiseren 
nationale en internationale beurzen. 
Zij geven ook tips over hoe je 
bedrijven kunt contacteren en ze 
hebben een online magazine 
waarin jouw werk kan gepubliceerd 
worden.  
  
En buiten het commerciële  
deel, welke uitdagingen ervaar 
jij nog als freelancer?  
Mijn dyslexie zorgt ook voor een 
drempel, maar ik heb het geluk dat 
mijn partner mij hulp biedt om 
mijn mails wat op punt te stellen. 
Zij heeft bovendien een master 
in de beeldende kunsten en is 
hierdoor ook een zeer goed 
klankbord om nieuwe ideeën aan 
te pitchen.  
 
Wat onderscheidt jou van 
andere ontwerpers? 
Mijn grootste troeven zijn mijn  
veelzijdigheid en kwaliteitsniveau. 
Door mijn perfectionisme let ik echt 
op alle details. Deze veelzijdigheid 
houdt in dat ik zowel de concepten 
kan uitdenken en vormgeven alsook 
de volledige technische uitwerking 
en productie voor mijn rekening 
kan nemen. Ik ben minder goed 
in handschetsen, maar gezien 
het hele proces op de computer 

JIELT GREGOIRE 7
PARTS OF DESIGN

tijd in te steken. Ik wil vooral  
ontwerpen en vroeger stond ik te 
weinig stil bij het belang van de 
sociale kant. Hierdoor heb ik in het 
verleden al bruggen verbrand met 
opdrachtgevers.  
    
Bruggen verband? 
Ja, ik had te weinig ervaring met 
communicatie naar de klant toe. Je 
dient je relaties te koesteren en ei-
genlijk moet je er alles aan doen om 
contacten goed te onderhouden. Ik 
neem het mezelf wel wat kwalijk dat 
ik toen zo onwetend was. Omdat  
dit een belangrijk onderdeel is 
als freelancer ben ik blij steun te  
vinden bij Flanders DC en Ministry 
Of Makers. Dit zijn organisaties  
die zichtbaarheid geven aan  
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ze bij Flanders DC klaar staan om 
al jouw vragen te beantwoorden.  
Als je hier geen tijd voor hebt 
dan zijn er nog organisaties zoals 
Creative Shelter die administratie 
van jou kunnen overnemen.  
Uiteraard is dit niet gratis. Mijn 
raad is om vooral gewoon te doen 
en door te zetten, ook wanneer 
het moeilijk gaat. Niet stoppen, 
tot je iets bereikt hebt waar 
je zelf tevreden over bent.  
 
  

gebeurt - en ik goed ben in het  
maken van 3D-surfacemodellen - 
heeft dit geen effect op het eindre-
sultaat. Ik hou van het volledige spec-
trum van het ontwerpproces. 
 
Wat is je drijfveer als freelancer?
De vrijheid van het ontwerpen. 
Mijn ideeën tot werkelijkheid 
brengen, daar haal ik enorm veel 
voldoening uit! Niets overstijgt het 
gevoel dat je krijgt wanneer je een 
creatie in iemands living ziet staan 
waarvan jij het ontwerp helemaal 
zelf hebt bedacht (lacht). 
 
Welk zakelijk advies zou jij geven 
aan andere freelancers? 
Bekijk zeker eens of jij via 
royalties kan werken en weet dat 

Meer zien? Klik hier! 
www.jielt.eu 
www.stuf.be 

instagam/jielt

JIELT GREGOIRE 8
PARTS OF DESIGN

 Photo by Isabel Rottiers
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Het eerste kunstwerk dat ik ooit gekocht heb is een 
originele stencil  van Tankpetrol. Ik herinner mij nog  
de spanning van hoe het er in het echt ging uitzien, waar 
ik het ging hangen, welk kader erbij zou passen. 
De boodschap en de badass vibe van de tattoo op haar 
borstkas “There is a light that never goes out” gaven 
voor mij de doorslag om dit werk aan te schaffen.   
Tankpetrol in 2012 was nog niet volledig doorgebroken, 
tegenwoordig is hij wereldberoemd. Toch ben ik niet 
van plan dit kunstwerk ooit te verkopen, omdat het 
zo’n belangrijk onderdeel is geworden van mijn 
collectie. Ik ben er nog steeds niet op uitgekeken en  
vind het werkelijk onvervangbaar.   

 
        
Heb jij een kunstwerk gekocht waar je maar niet  
genoeg van kan krijgen? Of waar een mooi verhaal 
aan vasthangt? Laat het ons zeker weten en dan kan 
jij in ons magazine komen!  

ELINE 9
KUNST IN HUIS
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Titel: Levi Tran 
Artiest: Tankpetrol 
Releasejaar: 2012 
Aan het woord:  
Eline Vanduyver

http://tankpetrol.com/


THE EMBRACE 
In a world where nature embodies freedom, we become one with the vision 
of feeling alive.
Surrounded by unseen energy, we listen to our own body feeling vibrations.

Like we sometimes close yin in the eye of yang, to keep balance in mutual 
understanding.
We open our minds to all possibilities, yet still we are conscious of what 
makes us an individual.

Everything seems connected, as we learn to see equality in our different 
abilities.
Where we believe happiness and sadness are of the same type of matter.

To use inner nature, is to give back and receive that power to inspire.
This world is our creative dimension, where anything is possible.
And our colours are as real as we are being alive.

-Pocahanti

10

 
 
 

Parts Of Culture - AROMA Magazine

https://www.instagram.com/pocahanti_/


je die misschien succesvoller zijn 
of meer talent hebben, doe 
het in de eerste plaats voor 
jezelf. 
 
 

Wat onderscheidt 
jou van  bijvoor- 
beeld de muziek- 
school  Metronoom 
in Brugge?  
Ik denk dat ik 

mij het meest  onderscheid in 
de  prijszetting. Bij mij kun je 
per les  betalen en hoef je niet  
meteen een volledig lespakket aan te  
kopen. Ik zet bijvoorbeeld ook gratis 
videos op YouTube en ik geef  

Kun je ons kunnen vertellen wat 
je precies doet als gitaar coach? 
Ik geef gitaarles en probeer mijn 
leerlingen basistechnieken aan te 
leren waarvan ik overtuigd ben  
dat ze werken én die op  
lange termijn kunnen 
verder helpen in   
je ontwikkeling als 
gitarist. Maar voor mij 
gaat het  verder dan 
enkel lesgeven. 
Ik probeer ook mijn creativiteit 
en passie over te brengen. 
Het is een bepaalde levensvisie: 
“als je iets echt wil en het maakt 
jou gelukkig? doe het dan!”.  
Kijk niet naar de mensen rondom  

Bart Labeur is een Brugse ondernemer en gitaarcoach, zijn  
motto: “Als je echt iets wil leren dan kun je dat”. Hij combineert 
een parttime job als vrachtwagenchauffeur met een Airbnb die hij  
uitbaat in Brugge zo kan hij blijven investeren in zijn bedrijf Start 
To Rock. Wij willen graag weten hoe dit verhaal begon en welke  
uitdagingen de muzieksector met zich meebrengt.   

“ Het maakt jou 
gelukkig?  

Doe het dan! ”

START TO ROCK11
PARTS OF MUSIC
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ook les op verplaatsing.  
 
Brengt dat dan uiteindelijk 
iets op?   
Nee (lacht) maar op dit punt doet 
dat er ook niet toe, dit is mijn passie 
en ik wil het doen. De voldoening  
die het mij geeft is niet te  
vergelijken met eender welke job 
waar ik wel genoeg voor betaald 
word. Ik ben wel van plan om uit 
te breiden. Ik speel met het idee 
om mijn tuinhuis om te bouwen 
tot een studio waar eventueel ook 
drumles gegeven kan worden, 
in onderaanneming uiteraard. 
Nu zit mijn bedrijf nog in de  
opstartfase en de eerste jaren 
zijn nu eenmaal meer een  
investering dan dat het  
opbrengt. Weet je, mensen gaan 
er te vaak van uit dat succes  
zomaar uit de lucht komt  
vallen, maar daar gaat toch een  
heel  proces van hard werk aan  
vooraf. 

Wanneer heb je beslist om 
de stap naar ondernemer te 
zetten?   
Ik had impulsief beslist om op 
YouTube een filmpje te zetten 
waarin ik heb aangekondigd dat 
ik gitaarles zou gaan geven.

Uit mijn eigen netwerk heb ik mijn 
eerste 15 klanten kunnen halen. 
Ik was verbluft! Zo is de bal aan het 
rollen gegaan en ik heb er nog geen 
moment spijt van gehad. Ik heb 
mezelf  eigenlijk nooit echt gezien 
als  “ondernemer”. Ik voelde dat ik 
voor mezelf moest kiezen en 
dat ik een richting moest uitgaan 

START TO ROCK 12
PARTS OF MUSIC

waar ik gelukkig van werd. Ik heb te 
veel compromissen gesloten toen 
ik jonger was, zowel in relaties als 
op professioneel vlak. Het was tijd 
voor verandering en voor het eerst  
zet ik mezelf op de eerste plaats.  
Dat voelt heel goed.  
 
Kun je ons vertellen welke  
uitdagingen je al hebt ervaren 
met Start To Rock?  
De grootste uitdaging ben ikzelf! 
(lacht) Ik combineer  redelijk wat 
zaken en tijd vrij maken voor wat je 
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“ Mensen gaan er te vaak van uit  
dat succes zomaar uit de lucht komt vallen, 

maar daar gaat toch een heel proces 
van hard werk aan vooraf. ”

moet doen – en niet voor wat je wil 
doen – is niet altijd even gemakkelijk. 
Gezien de creatieve aard van dit 
beroep, is het bijna  onmogelijk 
om een standaardroutine op te 
bouwen. Ik merk dit vooral in  
mijn administratie, wat ik minder 
graag doe. Nu heb ik er wel een punt 
van gemaakt om elke maandag- 
morgen mijn administratie op 
orde te stellen. Op deze manier 
heb ik meer controle over 
mijn bedrijf en voelt het ook 
minder druk aan in mijn hoofd. 

Consequent zijn naar mezelf toe 
is een belangrijke les die ik aan het 
leren ben. Ik heb mezelf heel hard 
leren kennen tijdens dit proces, en 
ik heb me over het romantische 
idee moeten zetten van wat  
ondernemerschap precies is. Ik heb 
geleerd wat discipline is, dat 
had ik vroeger veel te weinig. Nu 
word ik constant uitgedaagd en 
heb ik de mogelijkheid om aan 
mezelf te werken. De  voldoening 
die ik krijg van dit  werk is echt  
supernice!    

START TO ROCK13
PARTS OF MUSIC

Op zakelijk vlak, waar ga jij 
ten rade voor advies? 
Ik ben zeer blij dat ik een goede 
boekhouder heb die mij ten tijde 
met raad en daad kan bijstaan, 
want je moet bijna alles zelf  
uitzoeken. Er is in het algemeen 
weinig ondersteuning voor  
zelfstandigen. Ook ga ik hiervoor 
ten rade bij een paar creatieve 
vrienden van mij die ook  
ondernemen. Ik heb een hechte 
vriendengroep. Wij leggen onze
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ideeën voor aan elkaar en  
bespreken dan zowel de zakelijke 
als de creatieve kant van het verhaal. 
Als ik bijvoorbeeld een filmpje 
maak, dan zijn zij de eersten die te 
zien krijgen. Als ik met een nieuw 
idee zit, dan leg ik dat eerst aan 
hen voor. Zo helpen we elkaar. Ik  
trek ook veel in twijfel en ik ben  
zelfkritisch. Hierdoor ga ik vaak 
proactief op zoek naar informatie en  
probeer mezelf te onderwijzen 
in wat ik nog niet weet via  
het internet. 
 
Welk zakelijk advies zou jij geven 
aan ondernemers? 
Ik raad echt iedereen aan om ge-
woon de stap te zetten! Als je twijfelt, 
doe het gewoon! Je zal er geen 
spijt van krijgen. De voldoening 
die je krijgt van het werk is  
ongelofelijk. Het is zo simpel om 
een eenmanszaak op te richten 
en het kost bijna niks in bijberoep. 
Dus waarom zou je het niet  
wagen? Lukt het niet, geen  
probleem, dan stop je er gewoon 
mee. Maar dan heb je het op z’n  
minst geprobeerd! Die negatieve 
“maar wat als”, laat het gewoon  
achterwege en denk dat het ook 
wel eens goed zou kunnen lopen.  
Ongeacht of je daar nu je ouders of 

partner of je werkgever mee tegen 
de borst stoot. Het is jouw  
leven en je eigen geluk verdient 
op de eerste plaats te komen. 
Het laatste advies dat ik kan 
geven is dat je ook tijd moet  
maken voor het effectief doen 
van de minder leuke zaken. Het is 
hier dat succes wordt gemaakt of  
gekraakt. Het is leuk om een nieuw 
filmpje online te zetten, maar 
er komt heel wat minder “leuk” 
werk bij kijken en dit mag je niet  
uit het oog verliezen.  
 

START TO ROCK 14
PARTS OF MUSIC

Meer weten? Klik hier! 
www.starttorock.be 

facebook.com/starttorock 
youtube.com/starttorockTV
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afgewerkte kunstwerk - was het 
voor mij minder eng om aan mijn 
eigen schilderijen te  beginnen. 
Soms zijn hun schetsen  vergelijk- 
baar met mijn  niveau, dat zorgt 

ervoor dat ik niet 
meer zo snel  
geïntimideerd ben 
door hun eind- 
resultaat.  
  

Wanneer heb je 
jouw eerste  

kunstwerk verkocht?  
Mijn eerste verkoop was heel  
toevallig. Ik had mijn moeder een 
schilderij cadeau gedaan van haar 
katten. Toen een vriend op bezoek 
was, vroeg hij of ik een schilderij 

Wanneer heb je de eerste stap  
gezet om jouw schilderkunst te  
delen met andere mensen? 
Dat is begonnen toen Instagram  
opkwam, dit platform bood 
voor mij de  
mogelijkheid mijn 
kunstwerken te 
delen op een manier 
die comfortabel 
voelde. Het is zo 
toegankelijk.  
Instagram helpt mij 
met mijn ontwik-
keling als artiest. Ik kan namelijk 
heel gemakkelijk andere artiesten 
volgen die qua techniek een 
pak verder staan dan mij. Door inkijk 
te krijgen in het proces van  
andere artiesten - en niet enkel het  

We zijn dankbaar dat wij het allereerste interview mogen houden 
met de schilderes Vicky Darko. Deze goedlachse en optimistische 
vrouw woont samen met haar vriendin en hun twee hondjes in 
Brugge. Wij vragen haar welke stappen zij zet om haar carrière 
als beginnend artiest  vorm te geven.  
    

“ Ik heb zoveel  
fantasie  

in mijn hoofd en ik 
wil dat kunnen 
neerplanten.”

VICKY DARKO15
PARTS OF ART
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wilde maken van zijn hond. 
En als ik een schilderij op instagram 
post, dan willen mijn vrienden het  
kopen. Ook dat zette mij aan het 
denken: is het mogelijk een 
carrière uit te bouwen als artiest?  
Onlangs kwam de vraag of ik  
interesse had om deze zomer mee 
te doen met een expositie, en ik  
hebuiteraard toegezegd! Ik was  
vorig jaar nog niet bezig met het 
bewust creëren voor anderen,  
maar nu denk ik  er wel over na en 
ik ben bereid de stap te zetten. 
 
Hoe ziet die eerste stap 
er uit?  
Allereerst moet ik mijn schilderij-
en afwerken. Door de lockdown 
heb ik meer tijd dan ooit, en ik 
maak er gebruik van. Vanuit het 
oogpunt van een artiest is het heel  
interessant om mee te doen aan 
de expositie deze zomer, maar 
dan zal ik genoeg werken moe-
ten klaar krijgen. Daarom zet ik nu 
bewust minder online, ik wil niet 
dat ik mensen moet teleurstellen 
door te zeggen dat ik mijn werken 
nog niet kan verkopen. 
 
Mogen wij vragen wat jouw 
drijfveer is als artiest? 
Ik heb zoveel fantasie in mijn hoofd 

en ik wil dat kunnen neerplanten. 
Ik vind het heel leuk om te doen. 
Op een leeg doek krijg ik namelijk 
alle vrijheid die ik wil. Ik kan een 
volledig eigen wereld creëren, 
die voortvloeit uit mijn gedachte- 
gang. Ik verdwaal zo graag in 
mijn hoofd en dan is het leuk 
om via mijn schilderijen iets 
van mijn hersenspinsels over 
te brengen. Het is mijn manier 
van communiceren met anderen. 
    
Omdat je werk zo persoonlijk 
is kan ik mij inbeelden dat het 
niet altijd gemakkelijk is om 
het te verkopen?  
Ja, ik vind dit soms heel moeilijk. 

VICKY DARKO 16
PARTS OF ART
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De meeste werken die ik maak wil 
ik ook niet verkopen. De grootste 
uitdaging voor mezelf is op een 
commerciële manier nadenken 
over mijn schilderijen, omdat het 
inderdaad iets heel persoonlijks 
is. Ze vormen een inkijk op mijn  
diepste gedachten. Afstand doen 
van je eigen creaties of iets maken 
om het  bewust weg te geven, 
dat is iets nieuws voor mij.   
     
Welke uitdagingen ervaar jij in je 
creatieproces?    
Als beginneling ben ik vaak onzeker 
over mijn werkproces, daardoor 
duurt het soms lang om een  
schilderij af te werken. Steeds heb ik 
het gevoel dat het niet goed genoeg 
is, dan stop ik en begin ik aan een  
ander schilderij. Uiteindelijk kom ik 
er wel, maar al die twijfels vertragen 
mijn werkproces enorm. Toch denk ik 
dat elke artiest dit ervaart en de 
zelfkritiek moet je er nu eenmaal  
bijnemen. Ik moet mezelf er 
regelmatig aan herinneren dat  
ik mag doen wat ik wil en dat  
er geen vaste regels zijn die 
ik moet volgen. Zelftwijfel is on- 
getwijfeld mijn grootste uitdaging. 
Ik vind het super dat er  
organisaties bestaan zoals Parts 
Of Culture waar ik terecht kan 

 

“ Ik moet mezelf er  
regelmatig aan  

herinneren  
dat ik mag doen  

wat ik wil  
en dat er  

geen vaste regels  
zijn. ”

VICKY DARKO17
PARTS OF ART
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met mijn vragen, dat maakt het  
allemaal minder beangstigend. 
You are putting yourself out 
there. Want ik twijfel, is het wel 
goed genoeg? Amai, de gedachte 
alleen al, ik krijg het er warm 
van! (lacht) 

Welk advies zou jij geven
aan iemand die net begint 
met schilderen?  
Het belangrijkste is dat je 
blijft creëren en dat je ervoor 
zorgt dat je mentaal oké blijft.
Kijk ook uit naar organisaties die 
artiesten ondersteunen. Lees ook 
boeken over wat je nog moet leren. 
Word lid van online communities. 
Zij zorgen voor wat rustpunten en 
het geeft een gevoel van opluchting 

wanneer je hoort dat andere 
artiesten met dezelfde struggles 
zitten. Het geeft mij de energie 
om verder te werken. Een goede 
tip is het artiestenforum op  
Reddit, daar kun je in contact 
komen met mensen uit alle hoeken 
van de artiestenwereld. We moeten 
elkaar steunen! Maak je ook geen 
zorgen over negatieve reacties 
op social media of een werk dat 
niet  verkoopt, laat je niet afbreken 
en probeer je eigen weg te vinden. 
     

VICKY DARKO 18
PARTS OF ART

Meer zien? Klik hier! 
instagram.com/vicky_darko
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Deze CD heb ik voor mijn verjaardag gekregen van 
mijn vader, omdat ik een grote fan ben van Daft Punk.  
Dit album heeft mij als kind enorm geïnspireerd! 
Persoonlijk houd ik wel van wat ruwheid, maar ook   
muziek die fijn afgewerkt is trekt me sterk aan. Dit 
album heeft beide en het voelt zeer intuïtief aan. 
Daft Punk is met “Human After Al” een heel onverwachte 
richting uitgegaan, ruwe elektro met veel distortion. 
Toen waren ze misschien minder geliefd bij het 
grote publiek, maar ik was er zot van.  
Eerlijk, ik hou van het volledige album, van het eerste 
tot het laatste nummer, daarom is dit voor mij een 
echte Golden Record. Als ik er dan toch  een paar 
nummers uit moet kiezen dan kies ik voor Human After 
All, Make Love en Television Rules the Nation. 
Drie uiteenlopende nummers, maar elk met veel gevoel 
en vooral groove. Dit laatste is volgens mij kenmerkend 
en dan ook een van de sterktes in de nummers 
van Daft Punk.  

Heb jij een album gekocht waar je maar geen ge-
noeg van kunt krijgen? Of waar een mooi ver-
haal aan vasthangt? Laat het ons zeker weten 
en dan kom jij misschien in ons magazine! 

LUKAS GRYMPONREZ19
GOLDEN RECORD

Album: Human After All 
Artiest: Daft Punk 
Releasejaar: 2005 
Aan het woord:  
Lukas Grymonprez
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te ontdekken waar je goed in bent en 
wat je werkpunten zijn. Je leert ook 
door vaardigheden uit te wisselen 
onderling en dit idee vormt de 
grondslag van zowel de Kinky Star als 
Girls Go BOOM. Beide organisaties 
willen hetzelfde bereiken, maar Girls 

Go BOOM heeft een 
specifiekere doelgroep. 
    
Ik wist niet dat de 
Kinky Star ook een 

jeugdcentrum was?  
Ja hoor, één van de projecten 
waarvoor wij nu subsidies krijgen 
is PLAN.K, een ondernemer-
schapsproject waarbij we jonge 
creatievelingen helpen hun 
ideeën uit te werken. We doen 

Kan je ons vertellen bij welke 
organisaties je betrokken bent? 
Mijn hoofdjob is medewerker bij  
het jeugd- en muziekcentrum Kinky 
Star te Gent. Het centrum bestaat 
nu 23 jaar en wij organiseren meer 
dan 400 gratis optredens per 
jaar. Ik geloof enorm 
hard in dit werk om-
dat wij de jeugd  
zaken aanleren die 
het onderwijssys-
teem niet aanbiedt. Ik vind dat 
heel belangrijk, want het leven 
is continu leren en dat kan op  
verschillende manieren, ook weg van 
de schoolbanken. Je leert door  
te doen en op je bek te gaan, te 
praten met interessante mensen, 

Voor Lindsi Dendauw vallen haar werk en haar privé-leven niet te  
scheiden van elkaar. Zij doet wat goed aanvoelt en ze doet het 
vooral zelf. En vergis je niet, zij doet veel! Ze werk in het jeugd- en  
muziekcentrum Kinky Star te Gent alsook is zij een van de  
oprichters van Girls go BOOM, een DIY organisatie met een 
feministische inslag. 

“ Reach out!  
Durf vragen! ”

LINDSI DENDAUW21
PARTS OF DIY
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ook aan coaching voor mensen 
die hun eerste professionele 
stappen willen zetten. Ondernemen 
zien wij heel breed en onze 
ondersteuning gaat verder dan  
enkel het economische luik. 
Ondernemen is voor mij iets uit de 
wereld nemen en dat aanpakken, 
eigen maken of proberen verbeteren. 
Het heeft wel iets weg van  
activisme (lacht).  
    
Wat doet Girls go BOOM?  
Wij willen jonge vrouwen meer  
lawaai doen maken! Initieel zijn wij 
gestart in de muzieksector waar 
we jonge vrouwen de mogelijkheid 
bieden zelf op het podium te staan. 
Er zijn maar weinig vrouwelijke 
bands die het hoofdpodium halen 

en dat willen we aanpakken. 
We hanteren hier heel hard de 
“Do It Yourself”-mentaliteit, we  
willen dat ze echt zelf leren hoe ze 
de zaken kunnen aanpakken. 
 
Wat is jouw drijfveer in deze  
organisaties? 
Eigenlijk ben ik begonnen met Girls 
go BOOM omdat ik zelf nood had  
aan ondersteuning en die niet kon 
vinden in mijn directe omgeving. 
Ik wilde creëren waar ik een 
tekort aan had,  zodat anderen 
dit tekort niet hoefden te 
ervaren. Ook vind ik het heel fijn 
om  mensen te zien openbloeien en 
ze te helpen ontplooien. Dit doen 
we ook met PLAN.K. Ik merk dat 
veel mensen worstelen met hun 

LINDSI DENDAUW 22
PARTS OF DIY

“ Ik wilde creëren waar ik een tekort aan had,  
zodat anderen  

dit tekort niet hoefden te ervaren. ”
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zelfvertrouwen en ik wil hen helpen 
in dit groeiproces. Hen toch dat 
podium geven dat ze verdienen 
en hen een schouderklopje geven 
als ze iets goed gedaan hebben. 
Zelf heb ik ook die drempels ervaren 
en deze wegnemen voor anderen 
geeft mij enorm veel voldoening! 
  
Welke uitdagingen ervaar jij 
in jouw werk?   
Behalve het gebrek aan geld? (lacht) 
Één van de grootste uitdagingen 
is om geld te verdienen op een  
ethische en maatschappelijk  
verantwoorde manier. Dat is een 
heel interessante oefening  en ik 
vind het de max om te zien wanneer 
mensen daar in slagen! Daarnaast 
ging ik er vroeger te veel vanuit  
dat ik dingen niet kon en dan 
besteedde ik die heel gemakkelijk 
uit, zoals  pitchen of boekhouding. 
Maar ik heb heel hard ondervonden 
dat als je iets niet kan, je het 
gewoon moet leren en moet 
doen! Hetzelfde met een  gitaar, 
als je nog geen gitaar kan spelen 
dan pak je een gitaar en dan leer 
je het gewoon. Dat is met zake-
lijke skills net hetzelfde. Het is nu 
niet dat ik alles zelf doe hé, maar 
de DIY-cultuur is heel interessant 
om bij stil te staan: waarom zou ik 

iemand betalen voor iets dat ik zelf 
kan uitzoeken? Eigenlijk is de 
DIY-mentaliteit in mijn ogen 
ook een manier om je te 
verzetten tegen het puur 
kapitalisme! (lacht)  

Waar ga jij ten rade voor 
zakelijk advies? 
Vooral bij de mensen waar ik een

“ Waarom zou ik  
iemand betalen voor 

iets  
dat ik zelf kan  
uitzoeken? ”

LINDSI DENDAUW23
PARTS OF DIY
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nauwe band mee heb en waar ik 
naar opkijk. Zij vormen een goed 
klankbord voor mijn creatieve  ideëen. 
Voor het jeugdwerk volg ik vaak 
opleidingen bij de koepelorganisatie 
Formaat, zij  geven ook advies. Ik bel 
ook  regelmatig Cultuurloket op 
 met vragen. 
 
Welk advies zou jij meegeven 
aan anderen? 
Reach out! Durf te vragen! Ik 
vind het zelf heel fijn als mensen 
mij om advies vragen en dat is 
bij anderen net hetzelfde. Alsook 
is het heel slim om samen te 
werken. Je leert veel van anderen 
en je pikt ideeën en vaardigheden 
op. Het is bullshit om je kaarten  
angstvallig bij te houden, dat houdt 
je alleen maar tegen. Spreek dus 
zeker mensen aan waarvan je 
weet dat ze met iets gelijkaardigs 
bezig zijn, ik doe dat ook en dit 
heeft mij al vaak uit de nood  
geholpen. Zorg dat je een netwerk 
opbouwt  met mensen die jou  
kunnen helpen en help ook anderen  
zoveel je kan. Als laatste mag je  

    

LINDSI DENDAUW 24
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Meer weten? Klik hier! 
Instagram.com/lindsi 

 
Girls go BOOM 

facebook.com/girlsgoboom 
instagram.com/girls_go_boom 

Clubhuis 
 

Kinky Star 
facebook 

Instagram 
Plan.K 
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zeker de impact van social media 
niet onderschatten. Als je het  
goed inzet kun je daar gratis 
marketing uit  halen, maar blijf 
oprecht en authentiek. 

“ Blijf oprecht
en

authentiek. ”

https://www.formaat.be/
https://www.cultuurloket.be/
https://www.instagram.com/l.indsi/
https://www.facebook.com/girlsgoboom/
https://www.instagram.com/girls_go_boom/
https://www.instagram.com/girlsgoboomclubhuisgent/
https://www.facebook.com/MuziekcentrumKinkyStar/
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Allereerst dank ik Lukas, om mij te steunen en te luisteren naar mijn  
eindeloos geratel over welke richting ik uit wil gaan met dit magazine. 
Alsook om mij van de nodige feedback te voorzien wanneer ik dat  
nodig had, en mij te helpen met de inhoudsbepaling. Ik ben zo blij dat 
wij na 2 maanden lockdown elkaar nog beter hebben leren kennen 
en mijn appreciatie voor wie jij bent is alleen maar toegenomen.   
 
Daarnaast wil ik ook Arthur bedanken om mij bij te staan op vlak van 
layout, jij hebt het magazine mee helpen vormgeven en je bent al 
van bij de eerste stappen betrokken bij dit proces. Ik hoop uit de 
grond van mijn hart dat wij later nog meer kunnen samenwerken.  
  
Ik bedankt ook Nana om het magazine te editen en je tijd te  
steken in het nauwkeurig nalezen van dit magazine.   
 
Ik bedank ook de proofreaders Femke, Sielke en Lot om het magazine 
woord per woord na te lezen, mij te verbeteren waar nodig en input te  
geven op vlak van layout.     
 
Ik dank ook Jielt, Vicky, Bart en Lindsi voor hun tijd en de interessante 
gesprekken. Ik wens jullie allemaal nog héél veel succes toe met 
jullie carrières in de creatieve sector.   
 
Aan iedereen die dit magazine leest, een oprechte dankuwel.  
 
 
 
Veel liefde voor iedereen en stay safe!  
Eline  
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