OVERZICHT PROJECT Ideeën voor KICK
Naam project

Van

Begroting

1.
Entree en Pixelbox
projectruimte
Wolfart

Niens en Ewalts

9.700

2.
Living Light

Wandschappen

3.
Familiebanken

Tineke Teunen

4.
Theehuis
5.
Vrolijke Vuilnisbak
6.
Steunberen en
bestrating Kerk
7.
Wat een lang
mozaïek
8.
Kunstuiting
Kopgevel
Wolphaertstraat
9.
Autosnelweg
Charlois

Shofukan
hogeDRUKgebied
Stichting Beheer
Oude Kerk Charlois

Omschrijving

De originele gevel van Wolphaertstraat 25, waar Wolfart is gevestigd, wordt
bouwkundig aangepast. Het idee is om de ruimte recht te maken waardoor
een stuk straat de ruimte binnenkomt en op de straat als het ware een
podium ontstaat. De pixelbox bestaat uit melkglas platen met daartussen
reflecterend materiaal.
30.000
Living Light is een concept voor een tijdelijke kunstinvulling voor de
waarschijnlijk braakliggende terreinen, die in afwachting zijn van een nieuwe invulling.
uit Ozb fonds Meer dan manshoge (5 tot 6 meter), verplaatsbare schemerlampen, waarbij
de lampenkappen voorzien zijn van motieven.
77.500
Vier verschillende Familiebanken in de buitenruimte van de wijk met een
uitnodigend en kleurrijk karakter toegesneden of verschillende doelgroepen.
D.m.v. een open inschrijving op het ontwerp van de banken door kunstenaars
uit de wijk ontstaan er nieuwe contacten tussen ondernemers, kunstenaars
en bewoners.
60.000
Een japanse theepaviljoen, voor het houden van oa theeceremonies in de
japanse tuin van Shofukan.
5.500
In samenwerking met buurtbewoners een schilderproject op starten om de
anonieme vuilcontainer in de straat te ‘bekleden’.
29.500
Herbestrating rondom de Oude Kerk en opmetselen van de steunberen.

hogeDRUKgebied

?

Voorstel voor medefinanciering van mozaïeken op de 200 meter lange flat
aan de Sint Janshaven.

Stichting Kunst in
Charlois

2.500
Bijdrage aan nieuw kunstwerk op de kopgevel van de Wolphaertstraat.
waarschijnlijk
uit Ozb fonds

Niens en Ewalts

12.500 per
meter

De ambitie is een nieuwe verbinding tussen Charlois, Katendrecht en
Rotterdam Centrum dmv een snelweg. Te beginnen met een uitkijkpunt
annex wandelboulevard wat zichtbaar is vanaf de andere kant van de Maas
als lichtbaken voor Creatief Rotterdam Zuid.

10.
Judith Makkenze
Glas in lood terug in
de straat
11.
Henk van Veelen
Kunstincharlois.nl

7.750

In 15 ramen in een straat glas in lood plaatsen, geselecteerde bewoners
kunnen kiezen uit twee patronen in vier verschillende kleuren.

15.000
eenmalig en
2.000 tot
5.000
jaarlijks voor
onderhoud

Een overkoepelende website waarop alle kunstenaars*, en culturele
organisaties die in Charlois actief zijn in kaart zijn gebracht en waarop zij zich
gratis kunnen presenteren.
Niet alleen professionele kunstenaars maar ook ‘amateur’ kunstenaars.
* eventueel kan dit uitgebreid worden met ‘kleinkunstenaars’ en muzikanten

