
Wie zijn wij?

In 2020-2022 werd “Door to Door” gedreven door 11 kunstenaars en andere geëngageerde burgers:

Lotte Vrancken (die/hun, zij/haar, 1997) is cultuurwerker en kunstenaar.
Lotte ondersteunt nieuwe kunstenaars via detheatermaker, en is deel
van One Field Fallow, een collectief dat een oude brusselse nachtwinkel
uitbaat als plek voor ontmoeting en artistiek onderzoek. Daarnaast heeft
die een eigen praktijk op het snijvlak tussen performance en tekst, met
een focus op (moeilijke) gesprekken en sociale verandering.

Wouter Hillaert (he/him, 1978) is teaching at the Royal Conservatoire
Antwerp. From 2003 to 2020 he was active as a cultural journalist and
theatre critic, for the Flemish daily newspapers De Morgen and De
Standaard and as editor of the cultural magazine rekto:verso. His main
interest is building bridges between art and society. Next to these
professional activities, he is (or has been) engaged in the Flemish
anti-austerity movement Hart boven Hard, the artist platform State of
the Arts, the campaign In My Name for a more transparent
regularisation policy, the research project Common Income… His
interest in Door to Door was to get a better grip on changing
perspectives in Flanders.

Joke Claessens (zij/haar, 1973) is actief binnen burgerbeweging
Hart boven Hard. In de lokale Hart boven Hard groep in
Geraardsbergen zet ze vooral in op het verzet tegen armoede. Ze
maakt ook deel uit van de werkgroep Zorg om zorg binnen Hart
boven Hard. Binnen het Vlaams expertisecentrum Alcohol en
andere Drugs ondersteunt ze hulpverleners. Ze is medeauteur
van het ‘Praktijkboek motiverende gespreksvoering’. Haar drive
om deel uit te maken van Door to Door is de overtuiging dat
dialoog het wij-zijdenken kan doorbreken en ons elkaar kan laten zien als mensen met dezelfde
belangen in plaats van concurrenten. Binnen het project ging haar aandacht in het bijzonder naar de
zoektocht naar de vorm van deze dialoog en de zorg voor de lokale deelnemers.

Roger Fähndrich (*1982) is an artist, musician and
performer living in Brussels. In his practice he explores the
interplay between personal and societal narratives and how
they influence lived realities. As sensitive rock musician
Roger F. he gives a voice to the inner and outer tensions and
discrepancies of modern life. With The Center of Negativity
he expands this work by offering a platform for the exchange
about (bad) feelings within the arts. He is also a member of
School of Love, a platform for collective artistic practices
reflecting on the notion of love as a public concern and
exploring ways of being together. Together with Tanja
Schwarz, he gives workshops on the relationship between art
and suffering in art schools.

https://www.schooloflove.be/
https://tanjaschwarz.com


Marte Van Hassel (zij/haar, 1994) woont in Brussel. Ze studeerde
kunstwetenschappen en stopte met een doctoraat over koloniale
lantaarnprojecties en hun archieven. Momenteel knipt ze haar en
geeft ze les in twee Brusselse scholen. In Door to Door was ze vooral
geïnteresseerd in de zorg na en het actief luisteren in moeilijke
gesprekken.

May Abnet (she/her, 1995) is an artist, cultural worker and forever
student, involved in different collective theater, social-artistic or
nightlife projects like Door to Door, ATLAS collective, REBEL vzw,
etc. Before studying art and design, she studied medieval art history
and is currently tickling the surface of urban studies to see how the
capitalist city can be upset. In the long run, she aims to develop a
poetic research practice about the urban ecosystem, using writing,
graphic design, performance and collectivity as thinking tools.

Joan Somers Donnelly (she/her, 1991) is an artist and art worker
from Dublin, now living in Brussels. Her practice is collaborative
and moves between performance, visual art, writing, organising,
and designing frameworks for people to be together differently. She
has co-created and presented work in Dublin, Berlin, Ghent,
Limerick, Leipzig, Belgrade and Brussels. Until recently she also
worked part time as a production worker at Manoeuvre, a
co-creative atelier for visual art in Ghent. Alongside Door to Door,
she is also involved in pKp, the para-instituut for art and precarity,
Outlandish Theatre Platform, and One Field Fallow. Campaigning
for the 2018 referendum to legalise abortion in Ireland deepened
her motivation to research ways to engage in difficult conversations

with strangers. Her primary interest within Door to Door has been the development of tools that can
create unconventional ways into conversations, and help break from usual conversational scripts.

Egon Schoelynck (hij/hem, 1996) is zondagskind en theatermaker
met een fascinatie voor ruimte. Zijn werk is politiekig en bevindt zich
in zwarte dozen, op stoeptegels en in collectieve samenwerkingen.
Egon was Montignard in ‘21, onderzoekt met NOK hoe collectieven
werken en is gastdocent aan LUCA School of Arts. Sinds ‘22 wordt
zijn kunstpraktijk ondersteund door detheatermaker. In het voorjaar
van '23 maakt hij samen met Runa Robbroeckx en Lennert De
Vroey SHIT, een schijtvoorstelling over kak. In het najaar van ‘23
maakt hij Quitter Vilvorde (werktitel), een parochiezalentournee over
thuis, familie en soaps.



Justine Maxelon (she/her, 1985) is dancer and performer,
working around notions of listening, care and the relation
between voice, body and its surroundings. After
graduating from IWANSON dance school in Munich, she
worked as a dancer, performer and dramaturg for artists
such as Mette Edwardsen, Daniel Linehan, Benjamin
Vandewalle, Alma Söderberg, Cie Soit… In 2015 she
developed with Caroline Daish and Michel Yang the
body-voice practice oracle. Currently, she is also involved
in the project ‘de Ambulanten: kunst voor zorg voor kunst’
and is a core member of activist initiatives such as State
of the Arts, Engagement, SOS Relief and Common
Income.

Alix Konadu (zij/haar) is actrice en fysiek performer..
Voor de camera speelde ze mee in o.a. de film Binti,
de komische reeks Loslopend Wild en in De Regel van
3s. Haar eerste liefde blijft echter theater, met rollen bij
het fysieke theatercollectief Duende en voorstellingen
als A plastic state of mind, Fearless Noordwijk en het
multimediale We Gather at Sunset met Marios Bellas.
In 2019 richtte ze met Ben Tanghe het collectief
Omelett op, goed voor haar eigen kindervoorstelling
Badkruipers. Steeds weer zoekt Alix naar inclusieve
vormen die een minder geoefend (grootstedelijk)
publiek kunnen werven voor de kunsten.

Einat Tuchman (zij/haar, 1968, België/Israël) is een
performer en choreograaf die in Brussel woont en werkt. Als
danser werkte ze o.a. voor Needcompany, Lies Pauwels,
Les Ballets C de la B... De laatste jaren werkt ze aan
sociaal-artistieke concepten. Ze creëert participatieve kaders
waarin buurtbewoners elkaar ontmoeten en kennis
uitwisselen, en onderzoekt in de (groot)stad de complexe
relatie tussen het zelf en de collectieve omgeving in relatie
tot territorialiteit en eigendom. Ze werkt samen met
kunstorganisaties als KVS, Hiros, Buda, Beursschouwburg,
Pianofabriek... en maakt deel uit van de artistieke politieke

beweging State of the Arts. Ze studeerde aan de Rotterdamse dansacademie en in Apass. Vandaag
is ze vooral bezig met Marche Bildy Market, een breed sociaal-artistiek project in Molenbeek rond een
markt voor lokale producten.


