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!

Babbelart
☛ I.s.m. Lasso
Babbelen over kunst en cultuur? Met dit spel is het een fluitje van een cent. De
deelnemers ontdekken al spelend wat er allemaal bestaat aan cultuur en wat
aansluit bij hun interesses. Ze leren de andere deelnemers op een nieuwe manier
kennen en weten na dit spel waar naartoe voor een tentoonstelling, een film, een
voorstelling … Een opstap om nadien met je groep actief cultuur te gaan proeven.

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.

CIVA – bezoek expo ‘kinderstad’
☛ I.s.m. CIVA
Een speelse ontdekkingstocht leert de deelnemers van alles over de geschiedenis
van de stad Brussel, het stadsleven, architectuur en erfgoed. Ze geven hun ogen
en oren de kost met video’s, foto’s, plannen, tekeningen, maquettes, objecten en
spelletjes! De vier centrale thema’s zijn: wonen, leren, ontspannen en werken.

FORMULE 3 KANT-EN-KLA AR VOOR JOUW GROEP

Citizenne biedt per seizoen een aantal uitgewerkte, toegankelijke en leuke
activiteiten aan die je kan aanvragen voor jouw groep alleen. In onderling overleg
bepalen we een datum.
• Max 14 deelnemers
		
• Telkens van 9:45 tot 14:00
		
• GRATIS, incl. lunch en drankje (organisaties die werken met
			 kwetsbare groepen krijgen voorrang)
PRAKTISCH

INFO

benedicte@citizenne.be – 0478 877 344

Expo: Bruegel, unseen masterpieces
Deze expo is meer dan bijzonder omdat het de technologie loslaat op de wereldberoemde werken van Pieter Bruegel de Oude die zo’n 450 jaar geleden stierf.
Zo krijg je details te zien die met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Samen
met een gids betreed je een geheel nieuwe wereld vol eigenaardige personages
en verborgen verhalen. In de workshop nadien testen we je kennis van spreekwoorden die je terugvindt in de werken van Bruegel.

