Op zoek naar een stimulerende, gedeelde werkplek en ontmoetingsplaats?
Wil je je goed in je vel voelen in een stimulerende ruimte met veel licht en een ‘Belle Vue’ op Brussel?
Ben je designer, web developer, DIY-ondernemer, verhalenverteller, architect, kunstenaar, ...?
Ben je ongeveer tussen 18 en 30 jaar?
Heb je zin om je eigen structuur op te richten, je eigen ding te doen?
Heb je af en toe wat advies of een steuntje in de rug nodig om vooruit te komen?
Wil je in contact komen met vele verschillende andere mensen, met vele kleuren en competenties?
Wil je ook af en toe iets doen voor een ander, voor je buur? Of wil je er iets van leren?

Een gedeelde werkplek om je eigen zaak te starten.
Een ruimte die goesting geeft, met een ‘Belle Vue’ en talloze ontmoetingsmogelijkheden.
Een plaats waar je advies krijgt, waar contacten worden gebrouwen, waar netwerken ontstaan, waar je “rijker” wordt van elkaar, waar
je samen met anderen misschien iets nieuw kan laten ontstaan.
Een plaats waar uitwisseling en delen vooropstaan.
30 plaatsen beschikbaar voor een duur van maximaal 3 jaar.
Wij vragen 125 €/maand en veel goesting om niet maar alleen aan jezelf te denken.
Wij geven goede koffie/thee à volonté, wifi, vergaderruimte, kopies, … een mooi zicht en veel positieve vibes.
Interesse? Stuur een mailtje naar secretariat@art2work.be en wij nemen vlug contact met je op.

U ondersteunt de ontwikkeling van jong Brussels talent?
U biedt een podium aan jonge kunstenaars?
U steunt jonge ondernemers?
U voelt dat zij maar een klein duwtje nodig hebben om door te breken?
U zoekt een fijne ruimte waar zij hun eigen bedrijf kunnen opzetten?
Breng hen met ons in contact!

WE ASK / WE OFFER
125 €/maand
coffee, love & meeting spaces incl
for DYI, social & creative STARTERS

gratis proef - stuur een email naar secretariat@art2work.be

