
  
 
 

OP HET PROGRAMMA: 
 
Stedelijke (De)constructie  
Een workshop die manueel werk centraal plaatst. Deuren, vloeren, plafonds,... in 
samenwerking met Jes Stadslabo krijgt het publiek de kans om de zaal écht te 
deconstrueren!  
Genoeg gesloopt? Dit is de kans om het gerecupereerde materiaal een tweede leven te 
geven. 
 
Doorlopend van 12u tot 18u. 
Maximum 10 deelnemers per keer.  
Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.  
Kinderen jonger dan 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. 
 
Freestyle Dans 
Een oude werkruimte wordt getransformeerd tot een geïmproviseerde dansvloer. Op 
hiphop-, house- en funkritmes nodigt het Freestyle Dance Lab platform met zijn B-Boys en 
Fly Girls het publiek uit om mee te dansen. 
 
13u00-14u30: House 
15u00-16u30: Funk  
18u00-19u30: Hip-hop 
 
Geschikt voor jongeren en iets minder jonge jongeren. 
 
Graffiti 
Graffiti, verboden? Niet in de werkplaatsen van Demolition Lab. Onder begeleiding van 
ervaren straatkunstenaars kan het publiek alles leren over graffiti spuiten, een eigen tag 
maken of deelnemen aan het maken van een groot fresco.  
 
Doorlopend van 13u tot 22u. 
Geschikt voor jong en oud. 
 
Wallprint & Demolition  
Ice Screen is een ambachtelijke zeefdrukkerij. Dit collectief van de BAF (Brussels Art 
Factory) produceert en begeleidt verschillende projecten met betrekking tot drukken. 
Deelnemers kunnen de techniek van het zeefdrukken ontdekken en de muren van deze 
emblematische plek in Brussel bedrukken en... de gepersonaliseerde stukken muur 
meenemen naar huis! 
 
14u00 - 20u00 
Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.  
Kinderen jonger dan 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. 
 



Woodcutter  
WoodCutter bracht als eerste de kunst van het bijlwerpen naar België. VoorDemolition Lab 
zal een team van deskundigen het publiek laten kennis maken met deze unieke techniek.  
 
20u00 - 00u00 
Vanaf 18 jaar 
 

Hangar - No. 7 - Electronic Music Experience 
12-Hour Indoor Festival  
Vanaf zaterdag 22.02.20 – 18u00 tot zondag 23.02.20 – 06u00  
 
Line Up:  
Room 1  
Âme 
Colyn (Afterlife) 
Maxim Lany 
 
Room 2 
Rampue 
Deer Jade 
Nicolas 

 


