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Kom naar dit nieuwe festival en ontdek de wereld 
in Dilbeek! We werken samen met Dilbekenaren 

een programma uit en maken kennis met 
verschillende culturen via expo, muziek, dans, 

workshops, films en een reiscafé.

Samen met enkele leerkrachten werkten we 
een programma uit voor de derde graad van 
de lagere school. Verschillende activiteiten 

lopen gelijktijdig. Maak vooraf een keuze in het 
programma en schrijf je in. De plaatsen voor de 

workshops zijn beperkt. We wensen je alvast een 
boeiende reis!
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EXPO 
Laat je gidsen doorheen boeiende tentoonstellingen.

KLIMAATLING
Masereelfonds

Een veranderend klimaat leidt 
steeds meer tot milieurampen. Dit is 
vooral te merken in het Zuiden, waar 
droogte, voedseltekorten, stormen 
en moessonregens het moeilijk 
maken om te overleven. Migratie en 
vlucht vormen dikwijls een laatste 
uitweg. Het Masereelfonds geeft de 
klimaatvluchteling een stem.

SAN ZIMEON FEST & 
HUICHOLES INHEEMSE 
GEMEENSCHAP  
UIT MEXICO
We focussen op Latijns-Amerika, 
tonen Mexicaanse kunst met 
invloeden van de traditionele 
Huicholes gemeenschap uit het 
Mexicaanse hooggebergte.

DUUR

Een rondleiding doorheen 

de volledige expo duurt  

50 minuten.

UREN

09:30 - 10:20

10:30 - 11:20

11:30 - 12:30

AMAZONE
Inge Coorde en Stijn Jansen

Een duotentoonstelling met werk 
van Inge Coorde en Stijn Jansen. 
Moeder en zoon — wonende op twee 
verschillende continenten — delen 
hun blik op de wereld met werk dat 
focust op het Amazoneregenwoud 
in Brazilië. In augustus 2019 bezocht 
Stijn het wetenschappelijke 
natuurreservaat Adolfo Ducke 
in Brazilië tijdens LabVerde, een 
art residency dat kunstenaars 
onderdompelt in de magie van het 
regenwoud, onder begeleiding van 
wetenschappers. Inge is goudsmid 
en ontwierp een juwelencollectie 
gebaseerd op de plekken en 
materialen die Stijn fotografeerde of 
archiveerde. 
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FILM

WEG UIT MIJN LAND

Korte documentaires vertellen het 
verhaal van Safia uit Libië en Tares uit 
Syrië. Aansluitend is er een boeiende 
getuigenis en babbel, de leerlingen 
krijgen meer inzicht in de situatie van 
vluchtelingen. 

Nederland - 2015 - 57’ 

UUR

09:30 - 10:30

DHANAK

Hartverwarmend muzikaal sprookje 
uit India, bekroond met de Kristallen 
Beer voor beste kinderfilm op het 
filmfestival van Berlijn. 

De tienjarige Pari heeft haar blinde 
broertje Chotu beloofd dat hij voor 
zijn negende verjaardag weer zal 
kunnen zien. Als ze hoort dat haar 
favoriete acteur Shah Rukh Khan, 
wiens stichting oogoperaties voor 
kinderen financiert, 300 kilometer 
verderop een film aan het maken is 
twijfelt ze dan ook geen moment. 
Samen beginnen ze te voet aan de 
avontuurlijke reis, die hen in contact 
brengt met talloze eigenaardige 
figuren. 

India - 2015 - 106’

UUR

10:45 - 12:15
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WORKSHOPS

PERZISCHE DANS 

Dansen is verboden in Iran. Iraniërs in 
het buitenland houden deze dans wel 
levend. Zo is ook Shahrzad Alipour, 
een Iraanse dame die in Dilbeek 
woont, heel fier op deze eeuwenoude 
dans. Ze geeft een demo en leert je 
enkele passen aan. 

UREN

09:30 - 10:00

10:30 - 11:00

DJEMBÉ 

Je maakt kennis met technieken en 
ritmes om djembé te leren spelen. 
Djembé of West-Afrikaanse bekertrom 
is een groepsinstrument en dus ideaal 
om samen met anderen muziek te 
leren maken (polyritmiek). De lesgever 
die o¬ns wegwijs maakt in deze 
zuiderse ritmes is Karel De Ridder. 

UREN

10:00 - 10:30

11:00 - 11:30

INDONESISCHE 
CREAWORKSHOPS

Mama Els uit Sint-Ulriks-Kapelle 
en dochter Kim hebben hun hart 
verloren aan Indonesië. Ze steunen 
er milieuprojecten, huisvesting en 
koffieteelt op het eiland Lombok. Met 
de leerlingen maken ze portefeuilles 
van papier, juwelen van fietsbanden 
en rietjes van bamboe.

UREN

09:30 - 10:20

10:30 - 11:20

11:30 - 12:30

MARMER- 
SCHILDEREN

Sinem, mama van drie zonen, is van 
Turkse afkomst. Tijdens de Blik op de 
Wereld leert ze ons het fascinerende 
marmerschilderen aan. Het is een 
ambachtelijke techniek waarbij 
geschilderd wordt op water en die je 
herkent aan haar typische organische 
vormen, mystieke uitstraling en 
vloeiende patronen.

UREN

09:30 - 10:20

10:30 - 11:20

11:30 - 12:30

CHOCOLADE 
WORKSHOP 
 
Philippe en Marleen uit Schepdaal 
richtten Pure Chocoa op. Ze 
verwerken en verkopen ambachtelijk 
chocolade. Ze vertellen over de 
productie van chocolade en je 
komt meer te weten over de teelt 
en de productie van cacaobonen. 
Je gaat zelf aan de slag en bewerkt 
chocolade 

UREN

09:30 - 10:20

10:30 - 11:20

11:30 - 12:30
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PRAKTISCH
LOCATIE
Westrand
Cultuur & Samenleven Dilbeek
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek

PRIJS
2 € per leerling

VERVOER
Aan Westrand is een ruime fietsparking 
beschikbaar. Indien gewenst kan je 
busvervoer aanvragen. 

INSCHRIJVEN
Mail volgende gegevens naar  
david.robberechts@dilbeek.be: 
- contactpersoon
- schoolklas
- activiteit en tijdstip

MEER INFO
0475 709 725
gemeenschap@dilbeek.be

09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:30

EXPO

Klimaatling - Masereelfonds
San Zimeon Fest & Huicholes inheemse 
gemeenschap uit Mexico
Amazone - Inge Coorde en Stijn Jansen

FILM

09:30 - 10:30 Weg uit mijn land 

10:45 - 12:15 Dhanak 

WORKSHOPS

09:30 - 10:00
10:30 - 11:00

Perzische dans 

10:00 - 10:30
11:00 - 11:30

Djembé 

09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:30

Indonesische creaworkshops 

09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:30

Marmerschilderen

09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:30

Chocolade workshop 

09:00

OVERZICHT

10:00 11:00 12:00



 

WESTRAND
CULTUUR & SAMENLEVEN
DILBEEK VZW
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek
+32 (0)2 466 20 30
info@westrand.be
westrand.be


