
 
   
  Dorpelijkheid Summerschool 

TAFERELEN VAN DORPELIJKHEID, AGENDA SUMMERSCHOOL 2022 
Ontwerpend onderzoek naar beeldende dorpse typologieën 

Atelier Bouwmeester, 12 tot 22 september 
 
Met de summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ wil het Team Vlaams Bouwmeester een beter 
zicht krijgen op de kwaliteiten van een dorp en hoe die vorm kunnen krijgen in een nieuwe 
architectuur en ruimtelijkheid voor het dorp. Via het maken van ‘dorpstaferelen’ rond verschillende 
thema’s (collectiviteit, ontmoeting, verdichting, dorpelijk karakter, dorpelijk wonen, dorpelijke spelers 
en dorpelijke taferelen…) gaan we op zoek naar een nieuwe dorpse identiteit, een nieuwe 
dorpelijkheid. We verbinden aan deze zoektocht graag ook een discursief luik, via de productie van 
begeleidende teksten (beschrijvingen, reportages, essayistisch werk…). We willen dorpelijkheid 
immers niet enkel in beeld brengen: het is de bedoeling met de beelden naar buiten te komen en er 
met lokale besturen over in gesprek te gaan, om het debat rond dorpelijkheid verder aan te wakkeren 
en aan te zetten tot reflectie. 

 
De studenten onderzoeken wat we onder ‘dorpelijkheid’ kunnen verstaan en wat de betekenis ervan 
kan zijn in de huidige context van een ruimtelijke transitie (kernversterking en vrijwaring van het 
landschap, ontharding, modal shift, klimaatverandering, ecologie,…). Ze verbeelden en verwoorden 
mogelijke toekomstbeelden van het dorp, door na te denken over alternatieve typologieën, de 
omgang met collectieve en publieke ruimte, de relatie tot de natuur, nieuwe ontmoetingsplekken, 
enz.). Ze vertrekken daarbij van een foto van een bestaande toestand. Het Team Vlaams 
Bouwmeester levert dit startbeeld. De betrokken gemeentebesturen worden op voorhand door het 
Team Vlaams Bouwmeester gecontacteerd. De deelnemers aan de summerschool werken in duo en 
worden begeleid door diverse experts en ervaringsdeskundigen. De resultaten worden gepresenteerd 
in een tentoonstelling en zullen gebruikt worden om het debat over dorpelijkheid aan te gaan met 
diverse betrokkenen en geïnteresseerden. 
 

VOORLOPIG PROGRAMMA (in progress): 
 

Maandag 12 september 2022: Kennismaking, inleiding tot de opdracht en inspirerende lezingen. De 

startbeelden van de bestaande toestand van de zes sites (en zes dorpen) worden aangeleverd. Aan 

elke site worden een aantal thema’s gekoppeld (collectiviteit, ontmoeting, verdichting, dorps 

karakter, dorps wonen, dorpse spelers en dorpse taferelen, …). De sites worden verdeeld over de zes 

duo’s. 

- Voormiddag (10-12 uur): Kennismaking en inleiding 

o presentatie door Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester: thema ‘dorpelijkheid’ + 

toelichting 6 dorpen en 6 sites 

o Inleiding en toelichting beelden per site 

o Inleiding door Gert Van Echelpoel (UAntwerpen): ‘beeldende dorpse typologieën’, 

verloop en werkwijze summerschool 

- Lunch (12-13 uur) 

- Namiddag (13-17u): inspiratie opdoen aan de hand van bestaande initiatieven / onderzoeken 

(sprekers nog te bevestigen) 

o Presentatie Toolbox Dorpse Architectuur 

o Presentatie studie ‘Dorpshuizen’ VLM 

o Presentatie studie ‘Betekenis en inzet van publieke en collectieve ruimte in dorpen’ 

o Toelichting ‘Zomeracademie in Balen’ 

o Napraten met drink 
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Dinsdag 13 september 2022: De studenten bezoeken en documenteren elk hun site met de vraag 

tegen woensdagmiddag per site drie hoofdthema’s te kiezen en te motiveren.  

 

Woensdag 14 september 2022: In de voormiddag wordt er gewerkt in het Atelier Bouwmeester. De 

studenten bereiden hun eerste korte presentatie voor. In de namiddag presenteren de 

studentenduo’s elk hun site aan de hand van de drie gekozen hoofdthema’s. Ook een eerste idee van 

verbeelding (ideeën beelden / concepten / schetsen / composities / 3D-model) wordt toegelicht aan 

experten. 

- Voormiddag (10-12 uur): atelier 

- Lunch (12-13 uur) 

- Namiddag (13-18u): presentatie aan experten  

- Avond (19-21 uur): mogelijkheid tot verder werken 

 

Donderdag 15 september 2022: In de voormiddag wordt er gewerkt in het Atelier Bouwmeester. De 
studenten verwerken de feedback van de experten. De namiddag start met een pitch van een ontwer-
per. Deze ontwerper blijft de volledige namiddag in het Atelier om de studenten te begeleiden in het 
uitwerken van de thema’s: studie beeld en verbeelden thema(’s) / activiteiten en taferelen / alterna-
tieve woontypologieën / verzamelen en voorbereiden van ‘assets’, spelers en attributen. 

 
- Voormiddag (10-12 uur): atelier 

- Lunch (12-13 uur) 

- Namiddag (13-18u): pitch + atelier begeleiding 

- Avond (19-21 uur): mogelijkheid tot verder werken 

 

Vrijdag 16 september 2022: In de voormiddag wordt er gewerkt in het Atelier Bouwmeester. De 

namiddag start met een pitch van een ontwerper. Deze ontwerper blijft de volledige namiddag in het 

Atelier om de studenten te begeleiden met hun presentatietechnieken: collage / analoog, digitaal / 

standpunt ‘vanuit’ de dorpeling, raam of straat, afstand, verheven / meerdere taferelen / eigen 

visuele taal en karakter. 

 

- Voormiddag (10-12 uur): atelier 

- Lunch (12-13 uur) 

- Namiddag (13-18u): pitch (presentatietechnieken) + atelier begeleiding  

- Avond (19-21 uur): mogelijkheid tot verder werken 

 

Maandag 19 september 2022: Er wordt de ganse dag gewerkt in het Atelier Bouwmeester. Feedback 

van vorige atelierbegeleiding (thema en presentatietechniek) worden verwerkt. In de namiddag is Erik 

Wieërs, Vlaams Bouwmeester aanwezig. 

 

- Voormiddag (10-12 uur): atelier 

- Lunch (12-13 uur) 

- Namiddag (13-18u): atelier (Erik Wieërs, Vlaams Bouwmeester) 

- Avond (19-21 uur): diner op restaurant 
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Dinsdag 20 september 2022: In de voormiddag wordt er gewerkt in het Atelier. De studenten 

finaliseren hun thema en beeld en presenteren dit aan de experten. 

 

- Voormiddag (10-12 uur): atelier 

- Lunch (12-13 uur) 

- Namiddag (13-18u): presentatie aan experten 

- Avond (19-21 uur): mogelijkheid tot verder werken 

 

Woensdag 21 september 2022: Er wordt de ganse dag gewerkt in het Atelier Bouwmeester. De feed-
back van de experten wordt verwerkt. De scenografie voor de tentoonstelling in het Atelier Bouw-
meester wordt verder uitgewerkt. ’s Avonds worden de definitieve ‘dorpse taferelen’ digitaal inge-
diend. 
 

- Voormiddag (10-12 uur): atelier 

- Lunch (12-13 uur) 

- Namiddag (13-18u): atelier 

- Avond (19-21 uur): mogelijkheid tot verder werken 

- Deadline inleveren materiaal (digitaal) 

 

Donderdag 22 september 2022: In de voormiddag worden de beelden afgedrukt, in de namiddag 

worden de zes dorpse taferelen opgesteld in een tentoonstelling in het Atelier Bouwmeester. 

 

- Namiddag (13-18u): opstellen tentoonstelling in het Atelier Bouwmeester 

- Avond (19-21 uur): opening tentoonstelling + drink 

 
De deelname aan de summerschool is gratis. Op atelierdagen wordt een lunch aangeboden. 

Deelnemers zorgen zelf voor een laptop met de nodige software. 

 


