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‘WE NEED  SOME  SPACE WE NEED OVERGROUND’!


Op verzoek van gemeente Maastricht wordt in februari 2012  Argus Buurtplatform gevraagd om op het braakliggende Nutsterrein 
‘iets’ te organiseren voor jongeren in aanloop naar nominatie Culturele  Hoofdstad 2018.   Het laten zien wat de jeugd bezig houdt, 
het uitdragen van een bepaalde levenswijze . Onder co-ordinerende rol van Argus wordt samen met studenten MBO en 
Hogeschool Zuid hard gewerkt voor de invulling van een evenement wat jongeren willen laten zien en uitdragen. Er wordt gekozen 
voor het uitdragen van een  bepaalde levens en belevingswijze en zo word het eerste Street Art  event OVERGROUND geboren 
want voor hen is dit ook cultuur!De jonge studenten zorgen helemaal zelf voor organisatie, sponsoring en hun eigen p..r. net zoals 
voor  Street art artiesten, workshops,hip-hop dance toppers ,skate  kampioenen en meer.En op 15 april 2012 was het dan zover .  


 Een officiele opening door wethouder Cultuur met een   vlammende speech ,alles onder controle maar helaas de weergoden 
werkte niet echt mee en is het minder druk dan verwacht. Maar toch dolenthousiaste bezoekers zo ook de organisatie van VIA 
2018 die het jongereninitiatief mee op willen nemen in aanloop nominatie Culturele Hoofdstad en dat biedt hoop want bedoeling is 
om dit initiatief  naar andere buurten ui te rollen om uiteindelijk te komen tot een twee-daags Street Art event.  Helaas wordt 
Maastricht  geen Culturele Hoofdstad en ook OVERGROUND verdwijnt helaas richting ‘ondergronds’







maandag, 16 april 2012

Alles onder controle, behalve het weer

OVERGROUND Maar weinig jongeren weten weg te vinden naar nieuw streetartfestival op oud Nutsterrein in Maastricht

door Ruud Maas

C

Het leek gisteren wel herfst.
En dan willen jongeren niet
naar een festival, blijkt. Zelfs
niet als er goede muziek is,
hippe workshops en hard-
werkende organisatoren.

C ultuurwethouder Jacques
Costongs steekt de organi-
satie van het nieuwe
streetartfestival Over-

ground een welgemeend hart on-
der de riem: „Alle festivals zijn be-
gonnen zoals vandaag: met maar
een paar mensen en slecht weer.
Maar wel met de goede mensen en
de goede sfeer.”
Boffen doet de organisatie niet met
het weer. De regen hangt in de
lucht en het waait flink. Slechts
een enkele keer laat de zon zich
zien, warm wordt het ook al niet.
Het aantal bezoekers is daardoor

teleurstellend. Aan de activiteiten
op het terrein kan het niet liggen,
zou je denken. Skaters tonen hun
waaghalzerij op diverse obstakels,
aan de andere kant van het terrein
maak je kennis met manga, het Ja-
panse equivalent van het stripver-
haal. Je kunt er je eigen miniteken-
film maken of je eigen button ma-
ken. Even verderop worden graffiti-
workshops gegeven. De stand van
Ghislaine Lebens ligt bezaaid met
sjablonen, figuurtjes, spuitbussen
in alle kleuren van de regenboom
en houten panelen waarop de
kunst gemaakt kan worden. Want
laten zien dat graffiti ook mooi en
leuk kan zijn, dat is eigenlijk het
hele eieren eten van dit festival.
„Streetart is een levens- en bele-
vingswijze en wat mij betreft erva-
ren jongeren te veel intolerantie je-
gens hun leefstijl”, zegt initiatief-
neemster en opdrachtgeefster Ma-
ria Essers. Nu hebben studenten
van Hogeschool Zuyd zonder insti-
tutionele bemoeienis een festival
uit de grond gestampt. Wethouder
Costongs vindt dat mooi. „Deze

manier spreekt mij aan. Laat jonge-
ren zelf aan de slag gaan. Door hen
de kans te geven zo’n evenement te
organiseren kweek je hier de nieu-
we Jan of Wim Smeets.”
Op het terrein blijft ook een stand
leeg. Die was vrijgehouden voor
een hippe winkel in Maastricht,
maar die zegde op het allerlaatste

moment af. Alsof die al wist wat de
bezoekers van Overground na van-
middag ook weten: qua weer doet
april wat-ie wil. Maar dat geldt ge-

lukkig ook voor de danser(tje)s van
dansschool Reality. De jongens en
meisjes, van klein tot groot, bezet-
ten het podium en laten hippe
moves zien. Costongs haakt daar op
in. „Deze jeugd laat zien wat de
werkelijkheid is, zij vormen de cul-
turele toekomst van deze stad. Die
gaat over jongeren die dansen, zin-
gen of met graffiti bezig zijn.”
Overground wordt daarom meege-
nomen in VIA2018/Tout Maas-
tricht. En dat biedt hoop voor de
toekomst. Maria Essers wil dat de
studenten die deze editie op poten
zetten in de toekomst het initiatief
naar andere wijken laten over-
waaien. Zo moet uiteindelijk een
tweedaags festival ontstaan. „Het is
minder druk dan we hadden ver-
wacht, maar de mensen die kwa-
men, waren dolenthousiast. Deze
studenten zijn geweldig. Ik zou
morgen zo weer beginnen.”

DjSplasher (Aiko Dreesen) in actie.  foto Diana Scheilen

Vanaf linksboven met de klok mee: graffitiworkshop, skatedemonstratie, dansers van dansschool Reality. foto’s Diana Scheilen




