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Overeenkomst L.Y.F.E. Festival en Jury 2022 tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de “Académie
royale des Beaux-Arts de Bruxelles-École supérieure des Arts”, en Elevensteens ART.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet,

Gelet op de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs;

Gelet op het Decreet van 17 mei 1999 van de Franse Gemeenschap met betrekking tot het hoger kunstonderwijs;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies;

Overwegende dat Elevensteens een ruimte is gewijd aan hedendaagse creatie vanuit een multidisciplinaire invalshoek, met interesse
voor zowel kunst, design, ambachten, mode, architectuur... of nog podiumkunsten;

Overwegende dat Elevensteens jonge kunstenaars wil promoten door een ruimte te creëren voor internationale ontmoetingen en
uitwisselingen, die de studenten van "Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles-Ecole supérieure des Arts" de mogelijkheid zal
geven hun werken en artistieke creaties op een grotere schaal te presenteren;

Overwegende dat deze overeenkomst tot doel heeft tussen Elevensteens en de Stad Brussel de voorwaarden vast te leggen voor de
terbeschikkingstelling van alle lokalen van Elevensteens voor:
1) Het onthaal van de deeljury's voor de cursussen beeldhouwen, stedelijk design en tapijtwerk
2) De presentatie van het L.Y.F.E.-festival ;

Overwegende dat de lokalen aan de "Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles-Ecole supérieure des Arts" ter beschikking
worden gesteld door Elevensteens van 14 juni 2022 tot 3 juli 2022 voor de volgende evenementen:
- Van dinsdag 14/06/2022 tot woensdag 23/06/2022: Organisatie van de jury's voor de cursussen beeldhouwen,
stedelijk design en tapijtwerk;
- Van donderdag 23/06/2022 tot maandag 27/06/2022: opbouw van het L.Y.F.E.-festival;
- Van dinsdag 28/06/2022 tot donderdag 30/06/2022: tentoonstelling L.Y.F.E. festival;
- Van vrijdag 01/07/2022 tot zondag 03/07/2022: demontage van de werken en schoonmaak.

Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Enig artikel : de overeenkomst L.Y.F.E. Festival en Jury 2022 tussen de Stad Brussel, Inrichtende macht van de “Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles – École supérieure des Arts”, en Elevensteens ART is aangenomen.
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