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In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid’.

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid

 Project Fashion Talks 2017 (deelbudget 25.000 EUR)

Antwerpen wordt beschouwd als één van Europa ‘s modesteden dankzij de 
excellente reputatie van het modedepartement van de Koninklijke Academie, het 
MoMu Antwerpen en de aanwezigheid van vele internationale ontwerpers en jonge 
talenten. Dit straalt uit naar de brede regio Antwerpen, de provincie Antwerpen en 
Vlaanderen.

Flanders DC vzw wil dit unieke karakter benadrukken door de modewereld bij 
elkaar te brengen via een inspirerend event: ‘Fashion Talks’. Fashion Talks is een 
tweejaarlijkse conferentie over mode en business georganiseerd in Antwerpen. 
Tijdens Fashion Talks doen lokale en internationale (mode)sprekers uit de doeken 
hoe zij omgaan met het veranderende modelandschap. De voorbije twee edities 
(2013 en 2015) van Fashion Talks waren een groot succes dankzij grote namen 
zoals onder andere Walter Van Beirendonck, Tim Blanks (editor bij Style.com), 
Concetta Lanciaux, …

Fashion Talks bracht bij de vorige edities telkens meer dan 700 ontwerpers, 
beleidsmakers, communicatie- en marketingexperten, journalisten, retailers en 
vertegenwoordigers van de mode- en kledingindustrie samen. De derde editie van 
Fashion Talks zal plaatsvinden op donderdag 16 november 2017 in de Waagnatie in 
Antwerpen met als thema ‘Get inspired in Antwerp’.

Fashion Talks sluit volledig aan op het economisch speerpuntenbeleid van de 
provincie Antwerpen, met name de creatieve industrie, zoals beschreven in de 
beleidsbrief “economie, innovatie en internationale samenwerking”. Bij deze editie 
van Fashion Talks werkt de dienst Economie en Internationale Samenwerking nauw 
samen met het MoMu Antwerpen en POM Antwerpen.

De totale projectkosten voor het project ‘Fashion Talks 2017’ worden geraamd op 
221.000 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Fashion Talks 2017’ een 



bedrag van 25.000 EUR te voorzien van het budget 2017 ten behoeve van de vzw 
Flanders DC.

 Project Us By Night (deelbudget 20.500 EUR)

Us By Night is een driedaags design & creativiteit festival te Antwerpen. De 
doelstelling van Us By Night is een platform ontwikkelen waar creatievelingen, 
studenten en professionals elkaar ontmoeten, delen, overleggen en 
samenwerkingen opzetten. Een platform dat inspireert en talenten helpt 
ontwikkelen. Voor de matchmaking tussen afstudeerders en het professionele 
werkveld wordt er gemikt op studenten uit de creatieve richtingen van KdG, AP, UA 
en Sint-Lukas. Voor de bedrijvenzijde mikt Us By Night op een diverse groep van 
bedrijven uit verschillende sectoren (o.a. Mortier Brigade, Enthoven, LDV, AED 
studios, Philips Innovation, …).

De eerste editie vond plaats onder de koepel van ‘Born In Antwerp’ dat gedurende 
één jaar creatief ondernemerschap in Antwerpen in de kijker zette. Dit jaar vindt 
‘Us By Night’ plaats van 23 t/m 25 november 2017 in Parkloods Noord te 
Antwerpen. Het festival omvat zowel lezingen van prominente sprekers (nationaal 
en internationaal), netwerkopportuniteiten, een design markt met lokaal talent en 
entertainment. De bezoekers van ‘Us By Night’ zijn professionals, kleine 
zelfstandigen, kleine bedrijven en grote studio’s uit de toegepaste creatieve 
sectoren maar ook uit bijvoorbeeld de reclame- en marketingwereld. De vorige 
editie was een groot succes met een 4.000-tal bezoekers gespreid over drie dagen.

Het project ‘Us By Night’ sluit volledig aan op het economisch speerpuntenbeleid 
van de provincie Antwerpen, met name de creatieve industrie, zoals beschreven in 
de beleidsbrief “economie, innovatie en internationale samenwerking”. Bij deze 
editie wordt ook samengewerkt met Antwerp. Powered By Creatives en POM 
Antwerpen.

De totale projectkosten voor het project ‘Us By Night’ worden geraamd op 458.600 
EUR.
Voorgesteld wordt om voor het project ‘Us By Night’ een bedrag van 22.500 EUR te 
voorzien van het budget 2017 ten behoeve van POM Antwerpen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 25.000,00 EUR aan vzw Flanders DC 
(project ‘Fashion Talks 2017’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder 
budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 22.500,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Us By Night’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).




