
Belexpo ‘Samen zorgen, voor de stad van morgen’ (NL/FR)

Een interactief parcours nodigt je uit om nieuwe levensgewoonten te ontdekken 
en te bedenken voor het Brussel van morgen. Je vlotter verplaatsen zonder te 
vervuilen, groenten kweken, een huis ecologischer maken, minder afval produ-
ceren, nieuwe groene jobs … Op het eind testen we je kennis met een ludieke 
kwis.

‘Brussel, November 1918.
 Bekomen van oorlog, heruitvinden van vrede’. (NL/FR)

Wanneer een oorlog stopt, herademt het land. Een hectische, verwarrende 
periode volgt. Er wordt gerouwd en gebouwd, puin geruimd en herinneringen 
begraven. Dat was in Brussel niet anders. De stad was een opvangplek voor 
vluchtelingen, strijders en bannelingen. Hoe gingen Brusselaars om met al die 
uitdagingen? Hoe werkten zij aan die nieuwe vrede? Na de expo nemen we de 
tijd om met elkaar van gedacht te wisselen.

Workshop Filmlokaal (NL/FR)

Kom je graag naar een film van Filmlokaal (zie aanbod aan het begin van de  
brochure) en wil je graag jouw groep voorbereiden op de film? Dat kan! Wij  
komen naar jullie toe voor een interactieve workshop. Zo is iedereen helemaal 
mee om volop van de film te kunnen genieten.

FORMULE 1  CITIZENNES SEIZOENSSELECTIE

Je kan met je groep deelnemen aan alle activiteiten in deze brochure.
Per organisatie kan je max. 7 deelnemers inschrijven.

FORMULE 2  CITIZENNES HELPDESK

Je hebt zelf reeds een culturele uitstap in gedachten maar wil er een toegankelijke,
speelse ervaring van maken en kunt daar wat hulp bij gebruiken. Of je bent op 
zoek naar een aanpak die aansluit bij de eigenheid van je groep of gewoon naar 
inspiratie. Citizenne helpt je graag verder.

FORMULE 3  KANT-EN-KLAAR VOOR JOUW GROEP

Citizenne biedt per seizoen een 3-tal uitgewerkte, toegankelijke en leuke activiteiten
aan die je kan aanvragen voor jouw groep alleen. In onderling overleg bepalen 
we een datum.

PRAKTISCH • Max 14 deelnemers
  • Telkens van 9:45 tot 14:00
  • GRATIS, incl. lunch en drankje (organisaties die werken met
   kwetsbare groepen krijgen voorrang)

INFO benedicte@citizenne.be – 0478 877 344

VOOR 
ORGANISATIES

GA OP STAP MET JOUW GROEP EN ONTDEK HET RIJKE, 

BRUSSELSE (SOCIO-)CULTURELE AANBOD!

CITIZENNE WERKTE 3 FORMULES UIT DIE HET VOOR JOU

ALS ORGANISATIE MAKKELIJKER MAAKT!


