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WIE ZOEKEN WE? 
 30 jongeren tussen 17 en 27 jaar

WANNEER? 
Het traject bestaat uit drie momenten;
Drie dagen in Genk - juli 2021: Verschillende opties -  
duid je beschikbaarheid aan in het online registratieformulier:
— 12 tot 14 juli 2021
— 16 tot 18 juli 2021
— 20 tot 22 juli 2021
— 26 tot 28 juli 2021
— 30 juli tot 1 aug 2021
Zeven dagen in Genk - september 2021:
— 13 tot 19 september 2021
Twee dagen in Brussel – oktober 2021:
— 22 tot 23 oktober 2021

WAAR?   
 LABIOMISTA, Genk en Vrije Universiteit Brussel, Etterbeek

TAAL? 
 Engels, Nederlands of  Frans

KOSTPRIJS? 
 Deelname aan het project is gratis

INSCHRIJVEN? 
Motiveer voor 15 juni 2021 in een korte video (max. 1 min) of  tekst 
(max. 1 A4) waarom jij wil deelnemen aan Het Ondenkbare Experiment - 
Chapter Freedom. Bezorg ons je inzending via het online registratieformulier 
op lamouseion.be. Op 30 juni 2021 krijg je van ons te horen of  jij kan 
deelnemen aan Het Ondenkbare Experiment.

Meer over Het Ondenkbare Experiment en de andere chapters? 
www.lamouseion.be

Het Ondenkbare Experiment - Chapter Freedom is een initiatief  van Koen Vanmechelen in 
samenwerking met Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB) en 
wordt mede mogelijk gemaakt door LABIOMISTA.

COME AND PARTICIPATE

Follow in the footsteps of  Archimedes 
and Euclides and help build the library 
of  the future. Explore the meaning of  
freedom together with 29 other young 
people, ages 17 to 27. Propelled by 
your dreams. In the freedom of  the arts. 
Empowered by the encounter with others. 
Join us at LABIOMISTA. Come think 
the Unthinkable on the frontier between 
wilderness and civilisation. Apply online. 

LA B IO
MISTA

Apply via lamouseion.be

https://www.labiomista.be/form/het-ondenkbare-experiment
https://www.labiomista.be/form/het-ondenkbare-experiment
http://www.lamouseion.be


 GA OP DRIEDAAGSE ZOMERRESIDENTIE 
 IN LABIOMISTA (GENK)

Stap in de voetsporen van Archimedes en Euclides en bouw mee aan onze kennisbi-
bliotheek voor de nieuwe wereld, een kabinet van curiositeiten, een wunderkammer, 
de bibliotheek van de toekomst. Van jouw toekomst. LABIOMISTA, Vrije Universi-
teit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB) zoeken 30 nieuwsgierige 
jongeren tussen 17 en 27 jaar die samen op verkenning willen gaan naar de beteke-
nis van vrijheid. Kom, gedreven door je dromen en passies, samen met anderen na-
denken over de toekomst van het nu waarin we leven. Kom het Ondenkbare denken.
 Duik deze zomer samen in de drie grote kennisboxen van LaMouseion. Je krijgt 
er de kans om buiten het kader te denken, terwijl je verblijft in de vruchtbare zone 
tussen wildernis en beschaving. Geïnspireerd door de ongetemde omgeving van  
LABIOMISTA. We zijn benieuwd naar je inzichten en reflecties, die essentieel zijn 
om samen te bouwen aan een toekomst waar vrijheid een nieuwe betekenis krijgt.

JULI 2021 — 
EEN QUARANTAINE VOOR 
VRIJHEID

Op vijf  verschillende momenten in juli 
nodigen we vijf  groepen van telkens zes 
jongeren uit om drie dagen ondergedompeld 
te worden in LABIOMISTA. Om te komen 
nadenken en dromen over de betekenis van 
vrijheid. In de vrijheid van de kunst, in de 
ontmoeting met de ander. 
 De resultaten van jullie reflecties en 
dialogen sla je op in eender welke drager 
(tekst, video, audio, tekeningen, ...). Aan alle 
deelnemers wordt ook gevraagd om aan het 
eind van elke dag een (video)dagboek bij 
te houden met persoonlijke bedenkingen. 
De dagboeken, creaties en ideaties worden 
in augustus 2021 voorgelegd aan een 
transdisciplinair team van kunstenaars en 
wetenschappers.

AUGUSTUS 2021 —
KRUISBESTUIVING DOOR 
TRANSDISCIPLINAIR TEAM 
(ZONDER DE JONGEREN)

Een transdisciplinair team van kennismakers 
laat zich inspireren door jullie ideeën. 
Biologen, kunstenaars, filosofen, historici, 
sociologen, dansers, dichters, economen, … 
16 experten van uiteenlopende disciplines 
leren uit jullie dromen en denken, en vullen 
aan met persoonlijke en diverse inzichten, 
reflecties en kennisbronnen.
 Hun doel is om te ontdekken, te 
onthouden en te koesteren. Maar ook om 
in vraag te stellen, te leren, te vertalen, te 
verbinden, te reflecteren en door te geven. 
In een ‘vrijwillige’ driedaagse quarantaine 
formuleren ze samen een antwoord op jullie 
ideeën en vragen in de vorm van een open 
bibliotheek van conversaties, reflecties, en 
kennisbronnen.

SEPTEMBER 2021 —
FREEDOM

In september gaan jullie, de jongeren, aan 
de slag met de input en reflecties van de 
kennismakers. Je bespreekt, selecteert, en 
integreert de voor jullie relevante kennis en 
inzichten. Samen starten jullie zo een nieuw 
narratief  van vrijheid. Het medium kiezen 
jullie zelf. In de kennisboxen verblijven 
tijdens deze periode ook telkens drie 
kennismakers. Ze zijn beschikbaar voor 
conversatie en bevraging.
 De week sluit af  met een grote publieke 
voorstelling van het Chapter Freedom. Het 
nieuwe narratief  over vrijheid: een verhaal 
waarin jullie de lijnen kunnen uitzetten 
over het samenleven van morgen. Het eerste 
hoofdstuk van onze bibliotheek van de 
toekomst, een eerste poging om onze nieuwe 
spelregels te definiëren.

OKTOBER 2021 — 
THE FUTURE

In het najaar van 2021 komt Het 
Ondenkbare Experiment - Chapter Freedom 
(de jongeren, partners en het transdisciplinair 
team) samen gedurende een tweedaagse in 
Brussel. Samen zetten we verdere stappen 
voor de volgende editie. Tijdens een 
betekenisvol moment op VUB - campus 
Etterbeek stellen jullie je werk voor aan jullie 
vrienden en familie en aan de academische 
en culturele gemeenschappen in Brussel. De 
alumni van de eerste editie zetten de deuren 
en ramen open voor de volgende groep, en 
bouwen zo mee aan de verduurzaming van 
Het Ondenkbare Experiment.

HET ONDENKBARE 
EXPERIMENT 

CHAPTER FREEDOM

TRAJECT

Koen Vanmechelen, kunstenaar — 
‘Breaking the boundaries of  clarity 
to come into a new reality’ 

Caroline Pauwels, rector VUB — 
‘Wetenschappers zowel als kunstenaars durven te 
gaan waar nog niemand is geweest, ook al weten 
ze niet goed wat er kan gebeuren.’ 


