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feb
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vrijdag

zaterdag

08U

Ochtendyoga (Optioneel)

Ochtendyoga (Optioneel)

Ontbijt

Ontbijt

8U30-9U30
Tractie: een actie
voorbereiden van A
tot Z (1/2) NL
Bevestigd

9U30-11U

Occuponsleterrain:een
individualistischelogica
overstijgen
FR Bevestigd

11U-11U15
Tractie: een actie
voorbereiden van A
tot Z (2/2) NL
Bevestigd

Thomas Decreus:
democratie en weerstand.
‘A paradise after the storm’
NL Bevestigd

12U45-14U

Labo vzw: kritisch
burgerschap voor
Dummies (1/2)
NL Bevestigd

Greenwashing
Tour: ze
noemen
zichzelf
«Groen» maar
doen het
omgekeerde...
FR
bevestigd

Invisible theatre :
een visuele actie
opzetten
NL Bevestigd

Labo vzw: kritisch
burgerschap
voor Dummies (2/2)
NL Bevestigd

Atelier
Mondiapolis:
hoe ver reikt
globalisering?
ENG
bevestigd

eten
Artforum / Urban
Woorden – slam
poetry
NL Bevestigd

14U-15U30

Youth and Climate: 3
jongerenbewegingen, 3
verschillende aanpakken
voor het klimaat ENG

15U30-16U30

Lobby Tour: aan
de top van de
Europese
politiek geven
bedrijven
miljoenen uit om
invloed uit te
oefenen
FR bevestigd

eten
AS Bean: Student.e.
en geëngageerd:
wat eet ik?
FR Bevestigd

Emergences: meditatie
en militantisme. Het
activisme begint in jou
FR Bevestigd

Broederlijk Delen:
Activisme en mensen
rechten in Colombia
ENG Bevestigd

‘Unvioladorentucamino’:
eenChileensefeministischeperformance
NL Bevestigd

Op weg naar
concrete actie
NL&FR

pauze
Extinction Rebellion:
burgerlijke ongehoorzaamheid
eng Bevestigd

16U30-18U

18U-19U

Subvertising and
brandalism: reclame in
vraag stellen FR

Onthaal
+ soep

19U-20U

21U-23U

Fair Trade: alles over
eerlijke, ethische en
duurzame handel
FR BEVESTIGD

pauze

11U15-12U45

20U-21U

Zondag

IntroductiedoorLieven
DeCauter:Activisme, wat
betekentdatvandaag?
Eng

Prikmoment en Eten

Actief = (fysieke of creatieve workshop)

Ontmoeting met Anuna De Wever en Lola Segers

Passief = ( debat, lezing of uitwisseling))
Vrije tijd en pre-feest

Groot spel

23U-3u

feest

vrijdag

plaatsvinden zonder dat ze weten dat de scènes gespeeld
zijn en gaan zo de discussie met hen aan.

Lieven De Cauter : De keynote speech gaat over de
krachtlijnen van activisme vandaag. De auteur zal putten
uit zijn rijke ervaring met acties allerhande, maar ook
trachten om een onderscheid te maken tussen soorten
activisme. Daarnaast zal hij ook dieper ingaan op de
heropleving van de commons, praktijken van
vergemeenschappelijking en het concept en de praktijk
van burgerlijke ongehoorzaamheid.

- Labo (2de deel): Met deze workshop gaan we dieper in
op het huidige maatschappelijk stelsel en bekijken we
samen hoe we op democratische wijze verandering
kunnen brengen. Er wordt stilgestaan bij de huidige
realiteit maar er is ook ruimte om te dromen en visie te
ontwikkelen. Bovenop de theorie wordt ingezet op de
ontwikkeling van verschillende vaardigheden die de
deelnemer in staat stellen om zich als kritisch burger op
te stellen. Onder deze vaardigheden horen ondermeer
democratisch handelen, organisatie skills, actievormen,
omgaan met verschillen en conflicthantering.

20u-21u

zaterdag

Blok 1 9u30-11u
- Tractie (1ste deel): In deze workshop verkennen we de
wondere wereld van het actievoeren, leren we een actie
opzetten van a tot z, en eindig je sowieso met een hoofd
vol creatieve actieideeën!
- Fair Trade : Zijn eerlijke handel en ecologische
transitie verenigbaar? Kruip in de schoenen van een
jurylid en woon de grote fairtrade-rechtszaak bij. Vervolgen verdedigingsargumenten, officieren van justitie,
advocaten, getuigen ... het is aan jou om een beslissing
te nemen.
- Labo (1ste deel): Met deze workshop gaan we dieper in
op het huidige maatschappelijk stelsel en bekijken we
samen hoe we op democratische wijze verandering
kunnen brengen. Er wordt stilgestaan bij de huidige
realiteit maar er is ook ruimte om te dromen en visie te
ontwikkelen. Bovenop de theorie wordt ingezet op de
ontwikkeling van verschillende vaardigheden die de
deelnemer in staat stellen om zich als kritisch burger op
te stellen. Onder deze vaardigheden horen ondermeer
democratisch handelen, organisatie skills, actievormen,
omgaan met verschillen en conflicthantering.
- Occupons le terrain : De strijd van territoria: levende
laboratoria van een wenselijke toekomst, respectvol voor
de planeet en voor al zijn inwoners. Inzicht in de strijd
tegen grote schadelijke en opgelegde projecten; leer de
lessen van dit gevecht, maar vraag je ook af wat de
bijdrage is van deze ecologische strijd aan de strijd tegen
het kapitalisme, om te zien hoe deze strijd onze
bewegingen, onze strategieën versterkt.
Blok 2 11u15 – 12u45
- Tractie (2de deel): In deze workshop verkennen we de
wondere wereld van het actievoeren, leren we een actie
opzetten van a tot z, en eindig je sowieso met een hoofd
vol creatieve actieideeën!
- Thomas Decreus : Klimaat- of andere activisten worden
vaak verweten ondemocratisch te zijn omdat ze via
acties iets proberen te realiseren. Maar dat hangt
natuurlijk af van wat je verstaat onder democratie. Staat
democratie gelijk aan om de zoveel jaar gaan stemmen,
of is het meer dan dat? Kortom, hoe kunnen we
democratie begrijpen vandaag?
- Invisible Theatre : Ben jij iemand die actie wilt
ondernemen? En waarom niet meteen op straat? We
gebruiken Invisible Theatre om thema’s zoals onderdrukking
en onrecht aan te kaarten aan de eerste de beste passant.
We laten mensen getuige zijn van situaties die elke dag

Blok 3 14u-15u30

mensenrechtenverdediger te zijn tijdens de oorlog in
Colombia? Hoe noodzakelijk is activisme in tijden van
vrede? En hij belangrijk is zelfzorg als jonge
mensenrechtenactivist.
- Un Violador en tu camino : «Een verkrachter op jouw
weg» is een protestvoorstelling gecreëerd door een
feministisch collectief Las Tesis, Chili. Het bereik werd
wereldwijd nadat feministische bewegingen in tientallen
landen de interventie hadden overgenomen en vertaald
om hun protesten te begeleiden en lokale eisen te stellen
voor de beëindiging en bestraffing van feminicide en
seksueel geweld. Deze workshop wil het kader van de
feministische strijd in Latijns-Amerika toelichten, de
alledaagse waarheid daar. Vervolgens wordt de
performance aangeleerd en uitgevoerd.

- Slam : Woorden als wapens. Tijdens deze workshop
leren jullie de kracht van je stem gebruiken in het
publieke debat. Op welke manier kan je met kunst en
Slam Poetry je visie onder woorden brengen? In deze
workshop ga je actief aan de slag aan de hand van
enkele oefeningen om de eerste beginselen van Slam
Poetry in de vingers te krijgen.

Blok 5 19u-20u

- Youth and Climate : Leer verschillende
jongerenorganisaties kennen die de klimaatproblematiek
bij het brede publiek onder de aandacht brengen via een
fishbowl gesprek. Elk heeft zijn eigen strategieën,
waarden en methodes. Vraag en discussieer mee om de
gelijkenissen en verschillen te ontdekken en ontdek
misschien waar jij jezelf het best in kan vinden.

Blok 5 Pré-fête (rond 21h)

- As Bean : 3 jonge bioingenieurs delen hun inzichten
over onze voeding, en hoe die een goede insteek vormt
om je bij de ecologische transitie aan te sluiten. Ze
getuigen over hun ervaringen en hoe ze samen op het
idee van het project “As Bean” kwamen, dat duurzame
voeding toegankelijker tracht te maken voor studenten.
- Emergences : In dit atelier verkennen we samen manieren
om een ruimte te co-creëren waarin we ons kunnen
ontplooien, elkaar ondersteunen en ons wederzijds
inspireren om onze veerkracht te vergroten. Met die
veerkracht kunnen we aan de slag om duurzame acties te
ondernemen ten dienste van het leven op aarde.
Blok 4 16u30-18u
- Extinction Rebellion : Ze bestaan amper een jaar en
zijn inmiddels toch uitgegroeid tot de meest gekende
burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging. Waarom kiezen
ze voor burgerlijke ongehoorzaamheid? Wat houdt dat
überhaupt in? Leer XR beter kennen als organisatie, wie
ze zijn, wat ze doen, wat hun eisen zijn, en vooral
waarom.
- Subvertising and Brandalism : Reclame dringt onze
straten en onze geest binnen, schaadt onze omgeving,
onze gezondheid en de vriendelijkheid van onze buurten.
Er zijn echter alternatieven! Kom kennis maken.
- Broederlijk Delen : Andrea is Colombiaanse en heeft
in Colombia als juriste gewerkt voor verschillende
organisaties die de belangen van kwetsbare groepen
verdedigden. Aan de hand van een getuigenis neemt ze
jullie mee in wereld van een mensenrechtenverdediger in
Colombia. Wat betekende het om een activist en

Anuna De Wever en Lola Segers : die namen heb je
zeker al eens gehoord. Anuna en Lola, kopstukken van de
klimaatjongeren in België, komen hun ervaring delen,
beantwoorden al je vragen en moedigen je aan om ‘plus
chaud que le climat’ te zijn.

Tinku : Deze workshop is gebaseerd op een duizendjarige
traditie van kracht- en offergave aan de Pachamama
(Moeder Aarde), door middel van dans: Tinku. De
betekenis van het woord, afkomstig uit de Quechua-taal,
is «ontmoeting». In deze tijden van individualiteit gaan
we elkaar ontmoeten.

Zondag

Blok 1 9u30-12u30
- Greenwashing Tour : Tijdens deze rondleiding slenter
je door het centrum van Brussel om bedrijven te leren
kennen die bekend staan om hun Greenwashingstrategieën. We bekijken hoe ze communicatie- en
marketingstrategieën gebruiken om breng ecologische
argumenten naar voren te schuiven om een ecologisch
verantwoord beeld te creëren.
- Lobby Tour : De Lobby Tour Wapenhandel – Europese
Migratiepolitiek is een geleid bezoek door de Europese
Wijk in Brussel dat deelnemers een duistere kant van de
Europese Unie leert kennen. Wie heeft er baat bij wanneer
mensen sterven op de Middellandse Zee? Het antwoord
krijg je in de straten van Brussel.
- Atelier Mondiapolis : Je stapt in de wereld van een
Burkinese katoenteler, een Cambodjaanse
kledingarbeidster of een vertegenwoordiger van een
multinational. En je onderhandelt over waardig werk en
een eerlijk en duurzaam beheer van natuurlijke
rijkdommen.
Blok 2 14u-16u
- Op weg naar concrete actie: wat zijn de grote
actiemomenten die we in 2020 voorzien? En als we
allemaal op 24 april voor H&M afspreken voor een
aangrijpende actie?

