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WAT IS MAAK
MAAK - Open Huis voor Kunsten Knokke-Heist is een plek voor iedereen die zich artistiek wil uiten
in beeld, dans, muziek en woord. Ieder werkt er op zijn of haar manier: soms eigenzinnig, vaak
zoekend, maar steevast met passie.
MAAK is een forum met vele podia: een werkplek, een leerplek, een toonplek en een
ontmoetingsplek. Bovenal is MAAK een creatieve biotoop waar intens wordt gewerkt aan kunst- en
cultuureducatie.
In MAAK is er zowel aandacht voor innovatie als respect voor tradities. MAAK staat open voor de
nieuwste ontwikkelingen, maar behoudt altijd een gezonde kritische blik.
MAAK stimuleert persoonlijke initiatieven en ondersteunt ten volle een interdisciplinaire aanpak.
MAAK benadert elk domein op een ongebonden en frisse manier en zorgt voor tijd en ruimte om te
zoeken en te vertoeven in het creatieve proces. Zo krijgen MAKERS de kans om tot een eigen
artistiek product te komen.

WIE MAAKT
MAAK zet in op het bereiken van een divers publiek. Gedrevenheid is de belangrijkste motor om in
MAAK aan de slag te gaan. MAAK is voor de ene een plek om iets te ontdekken of zich te
verdiepen; voor de andere is het een brug naar een professionele opleiding.
MAKERS tonen engagement: ze zijn aanwezig en zetten zich in. Ze leren samen werken, spelen,
bouwen en verantwoordelijkheid opnemen.
MAAK laat iedereen nadenken over wat ze voelen en willen overbrengen. MAKERS durven ook hun
eigen werk in vraag te stellen. Ze ontdekken zichzelf, willen zich artistiek ontwikkelen, zetten door in
het oefenen en blijven zichzelf verrassen.
MAKERS kijken goed om zich heen: ze inspireren anderen en doen zelf inspiratie op; ze werken als
een team, terwijl er volop gebouwd wordt met eigen ideeën.
MAKERS spelen met volle intensiteit, zonder dat dit spel competitief wordt. Meespelen in MAAK
maakt van hen mooiere en rijkere mensen.

WIE MAAKT MAAK
In MAAK werken uiterst bekwame vakmensen die zich voortdurend professioneel en pedagogisch
verder ontwikkelen. Deze compagnons de route hebben vele gezichten: ze zijn betrokken, bezorgd
en gepassioneerd; ze zijn mentor, begeleider en bezieler, maar bovenal verzekeren ze een boeiend
leerproces.
MAAK biedt werktuigen en instrumenten aan om te zoeken en uit te proberen, om vol overgave aan
het werk te bouwen en om de weg te openen naar nieuwe inzichten en kennis. MAKERS vinden uit
en experimenteren, terwijl de vakmensen van MAAK hen op de voet volgen.
De ouders van jonge MAKERS worden van bij het begin betrokken in het verhaal van MAAK en
bouwen mee aan een constructieve leeromgeving voor de kinderen.
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BUITEN MAAK
MAAK is meer dan een academie voor Deeltijds Kunstonderwijs. MAAK geeft onderdak aan
verschillende organisaties met een artistieke werking. In MAAK beweegt veel, maar het is ook een
plek om even op adem te komen.
MAAK smeedt hechte banden met culturele en educatieve spelers in Knokke- Heist en omgeving,
van lokale verenigingen en scholen tot cultuurcentra.
MAAK schept veel kansen om naar buiten te treden. MAKERS durven zich te tonen, komen op voor
zichzelf en delen hun verhaal met het publiek.
MAAK geeft zuurstof en stuwt MAKERS vooruit om zichzelf en hun talenten te ontdekken, af te
toetsen en grenzeloos te ontplooien.
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