BRUSSELS2030
SUMMER ASSEMBLY
4 – 8 juli 2022

Voor Brussel zal de periode 2020-2030 het decennia van alle uitdagingen zijn. Hoe
versterken we de sociale samenhang? Hoe kunnen we de artistieke en culturele
sector weer op de been helpen? Hoe kunnen we de grote projecten van de regio en
de stad opnieuw uitdenken in termen van superdiversiteit, gelijkheid, duurzaamheid,
mobiliteit, en dit gekoppeld aan de grote planetaire uitdagingen? Hoe komen we hier
sterker uit?
Het Hoofdstedelijk Gewest Brussel heeft zich ertoe verbonden te kandideren als
Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Jan Goossens en Hadja Lahbib zijn
aangesteld als mandatarissen. Zij bereiden de kandidaatstelling voor tegen 2024. Het
project dat zij voorstellen, bouwt op een stadsvisie met kunst en cultuur als hefboom.
Het zal uitdrukking geven aan wat we al zijn, de meest diverse stad van Europa, en
tegelijkertijd een horizon schetsen voor Brussel als artistieke en culturele referentie in
Europa, vandaag en morgen. Het project moet mogelijk gemaakt worden door het
maatschappelijk middenveld, de kunsten, de wetenschap, en de vele actoren die de
rijkdom van onze stad creëren. Met deze Summer Assembly willen we de dialoog en
samenwerking bevorderen over disciplinaire en sectorale grenzen.
De Summer Assembly zal worden georganiseerd in Tour à Plomb (Hageltoren) van
maandag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022. We willen verschillende stedelijke
actoren samenbrengen, om elkaar te inspireren en om een proces van gezamenlijke
stadsontwikkeling op gang te trekken.

Wil jij bijdragen aan een meer democratisch, groen, inclusief en zorgzaam
Brussel, met cultuur in het hart? Wil jij coauteur zijn van ons verhaal? Wil
je je ervaringen en/of ambities delen?

Wees welkom

PROGRAMME.A.ATION

(Picture: The City Is Our Playground)

MONDAY // MAANDAG // LUNDI

04/07/22
Brussels: X-ray of a unique city

Arts and culture as leverages in city-making?

Bruxelles : radioscopie d’une ville unique
Brussel: röntgenfoto van een unieke stad

Arts et culture, comme leviers pour fabriquer la ville ?
Kunst en cultuur als hefboom voor stadsmaken?

Speakers: Annabelle Van Nieuwenhuyse (Cinemaximiliaan) &
Dr. Benjamin Wayens (EBxl)
Panel: Kristiaan Borret (BMA) & Aline Fares (Finance Watch)
What: KeyNote & Discussion
When: Monday 04.07 – 10h-11h15
Participants: max. 140
Language: NL/FR/ENG
Where: Tour à Plomb – theatre

Speakers: Tom Bonte (AB)
Panel: Cathy Min Jung (Le Rideau), Arne Huysmans (Volta) & Kasia
Redzisz (KANAL)
What: KeyNote & Discussion
When: Monday 04.07 – 11h45-13h00
Participants: max. 140
Language: NL/FR/ENG
Where: Tour à Plomb – theatre

Door zijn politieke complexiteit en rijke geschiedenis herbergt
Brussel een veelheid aan identiteiten en bijzondere
uitdagingen. In dit debat verkennen we niet alleen deze
specifieke kenmerken, maar willen we ook nadenken over
manieren om de versnippering te overwinnen. Hoe kan het
maatschappelijk middenveld bijdragen aan een nieuwe visie
die de eenheid van onze metropool ademt? Hoe kan Brussel,
voortbouwend hierop, een bijdrage leveren tot de vraag wat
het betekent om een Europese cultuur te hebben?

Samen met de overheid, de markt en de commons vormt cultuur
een van de belangrijkste hefbomen voor stadsontwikkeling. Maar
wat definieert stedelijke cultuur eigenlijk, en hoe kan zij
gemobiliseerd worden om de culturele hoofdstad van Europa te
definiëren? Hoe kunnen we cultuur uit de marge halen, en haar via
culturele, educatieve, media... instellingen uitdagen om nieuwe
modellen voor ontmoeting mogelijk te maken in Brussel?

The Brussels of witches: feminist guided walk
Le Bruxelles des sorcières: promenade féministe
Brussel van heksen: een feministische wandeling
Facilitator: Apolline Vranken (L’architecture qui dégenre)
Wat: Wandeling
Wanneer: Maandag 04/07 - 10u-12u
Deelnemers: max. 20
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – inkom hal (vertrek)

The B-side of Brussels
La face B de Bruxelles
De B-kant van Brussel
Facilitators: Julia Mendes Rocha & Francesca Gualino (OSMOS)
Wat: Bike Tour // Walk
Wanneer: Maandag 04/07 - 10u-12u
Deelnemers: max. 20
Taal: FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – inkom hal (vertrek)

In de 14e eeuw, terwijl we uit de ‘donkere’ middeleeuwen de
nieuwe tijd en de renaissance ingingen, werden vrouwen in het
duister gedompeld - of liever gezegd: in de vlammen van de
brandstapel. Waarom werden vaardigheden en kennis van
vrouwen vertaald als hekserij? Hoe veranderden de
levensomstandigheden van vrije vrouwen? Wat onthult onze
stedelijke openbare ruimte over die tijd... en over heksen
vandaag? Ontdek het tijdens deze rondleiding door
kunsthistorica Chiara Tomalino van L’architecture qui dégenre.

Het doel van deze sessie is om deelnemers te inspireren om de ‘Bzijde’ van Brussel te ontdekken, door op stap te gaan en een
wandeling te maken via plekken en ervaringen die als voorbeeld
dienen van wat Brussels2030 zou kunnen zijn. De activiteit wordt
ingeleid door een cartografische casestudy. Vervolgens gaan we
vanuit Tour à Plomb het veld in om een route uit te stippelen van
verschillende stopplaatsen binnen de Brusselse vijfhoek. Volgens
een methodologie van informele interviews met toevallige
passanten ontdekken we 'onontdekte' plekken.

Less walls, more bridges

Speculative futures for Brussels

Moins de murs, plus de ponts
Minder muren, meer bruggen

Futurs spéculatifs pour Bruxelles
Speculatieve toekomsten voor Brussel

Facilitator: Nanouk Vets & Silvia Alba (The City is our
Playground)
Wat: Lab
Deelnemers: max. 15
Taal: EN/FR/NL
Wanneer: Maandag 04/07 - 14u-17u
Waar: Cultureghem – Anderlecht (vertrek)

Facilitators: Maya Van Leemput & Eva De Smedt (EhB)
Wat: Installatie & Lab
Deelnemers: max. 10
Wanneer: Maandag 04/07 - 14u-15u // 15u-16u // 16u-17u
Taal: NL/FR/EN
Waar: Tour à Plomb – lokaal 1

Een participatief atelie, begeleid door The City is our
Playground: een non-profit organisatie die zich richt op het
opbouwen van een stedelijke gemeenschap door middel van
participatieve kunst. Tijdens de rondleiding ontdekken we
verschillende interventies van The City is our Playground. De
organisatie creëert momenten waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten in gedeelde ruimtes. De stad wordt als het ware
een canvas om de identiteit van haar bewoners te visualiseren.

Cocreating an imaginary park with residents
Cocréer un parc imaginaire avec les habitant.e.s
Samen met bewoners bouwen aan een imaginair park
Facilitator: Ciska Vandendriessche (Park Belle Vedere)
Wat: Lab
Wanneer: Maandag 04/07 - 14u-17u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – lokaal 2
Tijdens het Enterfestival 2018 creëerde Jovial Mbenga een
denkbeeldig park met een zeer diverse groep inwoners
(Japanners, Grieken, Fransen, Duitsers, Slowaken, Belgen,
Peruanen...) uit Sint-Pieters-Woluwe: Park Belle Vedere. De
groep wilde van Woluwe weer het aantrekkelijke gebied maken
dat het geweest moet zijn ten tijde van de paardenraces, in het
begin van de vorige eeuw. Diversiteit werd als attractie
gebruikt, en zo werd het park een metafoor voor het
samenleven in de diverse Brusselse realiteit. We zullen onze
ervaringen delen vanuit het perspectief van de bedenker, de
deelnemers en de organisator. Wat maakte deze gebeurtenis
zo speciaal? Hoe creëer je in een diverse groep? Wat is de
impact op de deelnemers? Hoe breng je verbeeldingen van
verschillende participanten samen, en creëer je een
overstijgend verhaal? Wat kan meegenomen worden naar
Brussels2030?

Deze sessie is een uitnodiging om je verbeelding en
anticipatievermogen te articuleren, bloot te leggen en te voeden.
Een samenwerking tussen het onderzoekscentrum Open
Time|Applied Futures Research (EhB), de Brusselse
audiokunstenaar Roel Heremans en BNA-BBOT leidt naar een
poreuze en asynchrone polyloog. Een intieme audiocompositie
fungeert als point de repère: een contactpunt waarin en waardoor
de deelnemers zich wenselijke toekomsten voor Brussel
verbeelden. De materiële uitingen van deze fantasieën bouwen zich
geleidelijk op tot een eigenzinnige tentoonstelling van het nog-niet,
waarbij de deelnemers afwisselend passieve toeschouwers en
actieve scheppers zijn. De sessie duurt een uur.

Moving beyond Urban Living Labs: exploring
failures, successes, and further ambitions
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les succès et
les ambitions pour l’avenir
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van successen,
mislukkingen en ambities voor de toekomst
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van der
Schueren & Lien Mostmans (OpenLab)
Wat: Lab
Wanneer: Maandag-donderdag - 14u-17u // vrijdag – 10u-13u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – lokaal 3
Het analyseren van stedelijke systemen vergt een verfijnde aanpak
bouwend op diverse vormen van kennis en ervaring. Die kennis
inzetten om verandering te realiseren is nog complexer, en gaat
gepaard met testen en leren. Urban Living Labs (ULL) maken dit
type van experimenteren mogelijk: het zijn flexibele omgevingen
waarin grootstedelijke uitdagingen worden verkend in alledaagse
settings. Terwijl de eerste generatie ULL’s werden
geconceptualiseerd als tijdelijke en ruimtelijk begrensde
interventies, is er nu een actief debat gaande over de nood aan
nieuwe modellen en benaderingen - 'ULL 2.0' - gericht op meer
langdurige stedelijke transformatie. In deze sessie brengen we
ervaring uit een aantal Brusselse ULL's samen, bespreken we
successen en tekortkomingen, en onderzoeken we verdere
ambities en kansen. Elke sessie begint met een aantal casestudies, ervaringen opgedaan in een lopend of afgelopen Living
Lab. Van daaruit bouwen we een gezamenlijk canvas voor
toekomstige projecten. Je kunt voor een dag met ons meedoen of
aansluiten gedurende de hele week.

Scoping visions of desirable future(s)

Geweld moet je laten zien, anders lieg je

Recueillir des visions d’avenir(s) désirable(s)
Visies op wenselijke toekomst(en)

La violence doit être démontrée, sinon vous mentez
Violence must be demonstrated, otherwise you are lying

Facilitator: Fiora Noël & Marie-Ange Dubreuil (SDS)
Wat: Lab
Wanneer: Maandag 04/07 & dinsdag 05/07 - 14u-17u
Deelnemers: geen inschrijving nodig
Taal: NL/FR/ENG
Waar: in en rond Tour à Plomb

Facilitator: Wouter De Raeve (431 vzw)
Wat: Lab
Wanneer: Maandag 04/07 - 14u-17u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – theater

Strategic Design Scenarios (SDS) is een innovatielab dat
gespecialiseerd is in publieke innovatie, strategisch ontwerp,

Wie zijn de actoren die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkeling,
en zijn hun hun machtsverhoudingen? Wie trekt uiteindelijk aan het

participatief vooruitblikken, beleidsontwerp en
gemeenschapsgerichte benaderingen. SDS streeft naar meer
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en algemeen belang.
Tijdens de Summer Assembly zullen twee ontwerpers van
Strategic Design Scenarios, Fiora Noël en Marie-Ange Dubreuil,
visies van burgers op wenselijke toekomst(en) verzamelen.
Ontmoet ze in en rond Tour à Plomb.

langste eind? De film WTC A Love Story zal worden vertoond als
aanzet tot een discussie hierover. Deze film zoomt in op de
interactie tussen verschillende actoren in de context van de
Noordwijk in Brussel.

4x4x4

B2030 Summer Assembly Opening

Facilitator: Seppe De Blust (51N4E)
What: Lab
When: Monday 04.07 – 14h-17h
Participants: max. 30
Language: NL/FR/ENG
Where: 51N4E Gare du Nord
Tien jaar geleden werd de tentoonstelling 4x4 georganiseerd in
het kader van het Jonction Festival. Vier coalities (V+, Studio
012/Karbon, 51N4E/L'AUC/BBS, XDG) presenteerden hun visie
op de Noord-Zuidverbinding aan de hand van vier tapijten van
vier bij vier meter. Vandaag is de discussie nog aan de gang.
De Noord-Zuidverbinding is nog steeds verzadigd en een
tweede spoorwegtunnel verhit het debat. Wat betekent dit?
Hoe moeten we omgaan met de infrastructuur in de stad?
Heeft Jonction enig effect gehad? Met deze vragen in het
achterhoofd, stoffen we de tapijten af en ontmoeten we elkaar
in het voormalige treinmuseum van Brussel-Noord. In vier acts
nemen we de tijd om te onderzoeken hoe de Brusselse
infrastructuren van morgen eruit zullen zien. Waar Jonction
reflecteerde op enkele van de meest radicale en dominante
modernistische infrastructuren van Brussel, zullen we in deze
sessie proberen de contouren te schetsen van mogelijke
infrastructuren voor de toekomst. Welke plaatsen in Brussel
zijn collectief goed? Kunnen we ze in kaart brengen? En hoe
dagen ze ons uit om samen de stad te blijven maken?

Ouverture de la Summer Assembly B2030
Opening van de B2030 Summer Assembly
Wanneer: Maandag 04/07 - 18u-20u
Waar: Hôtel De Ville - Stadhuis

(Picture: Missions Publiques)

TUESDAY // DINSDAG // MARDI

05/07/22
The great renovation: Brussels and its
sustainable transitions

Stedelijk burgerschap in de praktijk: Op zoek naar
de dromedaris - ‘de droom die daar is’

La grande rénovation: Bruxelles et ses transitions durables
De grote renovatie: Brussel en haar duurzame transities

La citoyenneté urbaine en pratique : une recherche qui révèle - "rêve
d’elle"
Urban citizenship in practice: research that reveals - "the dream of it
all”

Speakers: Dr. Jean-Philippe de Visscher (UCL) & Annekatrien
Verdickt (PlateformArchitectuur)
Panel: Dimitri Berliner (Communa) & Esra Tat ( Zero Waste) &
Roeland Dudal (AWR)
What: KeyNote & Discussion
When: Tuesday 05.07 – 10h-12h
Participants: max. 140
Language: NL/FR/ENG
Where: Tour à Plomb – theatre

Facilitators: Vanessa Vanfraeyenhoven & Aline Dusabe (Citizenne)
Wat: Lab
Wanneer: Dinsdag 05/07 - 10u-12u // 14u-17u
Deelnemers: max. 15
Taal: NL
Waar: Tour à Plomb – lokaal 4

De transitie naar een meer duurzame stad vormt een
belangrijke uitdaging voor tal van domeinen in Brussel,
waaronder huisvesting, mobiliteit, openbare ruimte, enz. Hoe
kunnen we deze transitie structureel organiseren, van de
Brusselaar tot de verschillende institutionele niveaus en de
Europese instellingen? Wat kan de rol van kunst en cultuur zijn
in dit proces? Hoe kunnen zij samenwerken met onderzoek en
stadsplanners in lokale innovatiecentra? Tot slot, welke rol zal
technologie spelen bij deze verandering? Op welke manier
kunnen digitale en kunstmatige intelligentie, of concepten als
de "slimme stad", deel zijn van de oplossing?

De workshop Stedelijk Burgerschap in de Praktijk wil nagaan op
welke manier meer inclusieve burgerinitiatieven kunnen worden
uitgebouwd. Vertrekkende van de sterktes en uitdagingen van de
groep, zullen we de methodologie 'holding spaces' inzetten om na
te gaan hoe ruimte gemaakt kan worden voor de initiatieven van
diverse mensen, inclusief zij wiens stemmen, verhalen en
potentieel (te) zelden worden gehoord of in rekening worden
gebracht. Samen met de Brusselaars zet Citizenne projecten en
activiteiten op met (samen)leven als uitgangspunt. Wij versterken
mensen, wekken hun engagement op en stimuleren burgerschap.
Samen met de inwoners van Brussel bouwt Citizenne aan een
duurzame en leergierige stad waar iedereen welkom is en waar
mensen zich verbinden.

Visite du potager en toiture L(ag)UM

The true nature of Brussels

Visiting the L(ag)UM roof garden
Bezoek van de L(ag)UM daktuin

La vraie nature de Bruxelles
De ware natuur van Brussel

Facilitators: Léna De Brabandere & Francisco Davila (ULB),
Guillaume Culot & Gaël Loicq (Refresh)
Wat: Wandeling/Bezoek
Wanneer: Dinsdag 05/07 - 10u-12u
Deelnemers: max. 40
Taal: FR
Waar: Impasse des moineaux, 110, Etterbeek (vertrek)

Facilitator: Gosie Vervloessem
Wat: Lab
Wanneer: Dinsdag 05/07 - 14u-17u
Deelnemers: max. 30
Taal: ENG
Waar: Tour à Plomb - zolder

Wij stellen een rondleiding voor op het dak van L(ag)UM, een
landbouwproductie- en onderzoekslocatie, waar de
uitdagingen van voedselproductie op daken worden verkend.
De rondleiding zal zich toespitsen op de geschiedenis van het
project, de technische aspecten, de productiekeuzes, de
sociale aanpak en de onderzoeksresultaten. We zullen de
deelnemers de vragen stellen die ons drijven: hoe kunnen dit
soort projecten het Brussel van morgen vorm geven? Welke rol
moeten zij spelen in de agro-ecologische, sociale en
maatschappelijke transitie van Brussel? Met welke andere
disciplines moeten/kunnen bruggen worden gebouwd? Het
bezoek zal worden begeleid door Francisco Davila en Léna De
Brabandere, onderzoekers van het ULB Agro-ecology Lab, en
Guillaume Culot en Gaël Loicq, tuinders bij Refresh asbl.

Gosie Vervloessem, alias The Sick Detective gidst u door de
botanologische kaart van de magische vijfhoek om samen met u
het intieme plantenleven van Brussel te ontdekken. De tuin van
Eden, de horrortuin, wordt omgeploegd, een landschap van emoties
komt aan de oppervlakte en onthult de ware aard van de
moerasstad. Het artistiek onderzoek van Gosie Vervloessem richt
zich op de positie van de onderzoeker in tijden van meerdere
crises. In haar werk gaat zij de uitdagingen aan die zich binnen
deze rol voordoen, en zij zoekt naar nieuwe manieren om kennis te
produceren. Zij richt zich vooral op het begrip natuur en probeert
de ideeën die aan dit begrip ten grondslag liggen te ontrafelen.
Door dat te doen identificeert zij zich als de Sick Detective, een
personage dat het plantenrijk als mogelijke bondgenoot bij haar
onderzoek betrekt.

Toekomstplekken in Brussel – Kureghem
Lieux futurs à Bruxelles – Cureghem
Future locations in Brussels – Cureghem
Facilitator: Brukselbinnenstebuiten
Wat: Wandeling
Wanneer: Dinsdag 05/07 - 14u-17u
Deelnemers: max. 25
Taal: NL/FR
Waar: Magrittefontein, Ninoofseplein (vertrek)
De wijk Kureghem, tussen de spoorweg en het kanaal, heeft
een roemrijk industrieel verleden. Maar toen de industrie in de
jaren '70 wegtrok volgden verwaarlozing en armoede. Deze
"wijk in wording" staat voor heel wat uitdagingen, maar als je
door de wijk wandelt, voel je dat de toekomst in de maak is. De
rondleiding van Brukselbinnenstebuiten neemt je mee naar
enkele van de domeinen waar de toekomst van Kureghem
vorm krijgt: recyclage- en circulaire economie, groene
verbindingen, investeringen in onderwijs, huisvesting en
cultuur... We beginnen op het Ninoofseplein en eindigen op de
site van de Abattoirs, waar een ambitieus, duurzaam
stadsproject in de maak is.

Moving beyond Urban Living Labs: exploring
failures, successes, and further ambitions
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les succès et
les ambitions pour l’avenir
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van successen,
mislukkingen en ambities voor de toekomst
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van der
Schueren & Lien Mostmans (OpenLab)
Wat: Lab
Wanneer: Maandag-donderdag - 14u-17u // vrijdag – 10u-13u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – lokaal 3
Het analyseren van stedelijke systemen vergt een verfijnde aanpak
bouwend op diverse vormen van kennis en ervaring. Die kennis
inzetten om verandering te realiseren is nog complexer, en gaat
gepaard met testen en leren. Urban Living Labs (ULL) maken dit
type van experimenteren mogelijk: het zijn flexibele omgevingen
waarin grootstedelijke uitdagingen worden verkend in alledaagse
settings. Terwijl de eerste generatie ULL’s werden
geconceptualiseerd als tijdelijke en ruimtelijk begrensde
interventies, is er nu een actief debat gaande over de nood aan
nieuwe modellen en benaderingen - 'ULL 2.0' - gericht op meer
langdurige stedelijke transformatie. In deze sessie brengen we
ervaring uit een aantal Brusselse ULL's samen, bespreken we
successen en tekortkomingen, en onderzoeken we verdere
ambities en kansen. Elke sessie begint met een aantal casestudies, ervaringen opgedaan in een lopend of afgelopen Living
Lab. Van daaruit bouwen we een gezamenlijk canvas voor
toekomstige projecten. Je kunt voor een dag met ons meedoen of
aansluiten gedurende de hele week.

Scoping visions of desirable future(s)

Speculative futures for Brussels

Recueillir des visions d’avenir(s) désirable(s)
Visies op wenselijke toekomst(en)

Futurs spéculatifs pour Bruxelles
Speculatieve toekomsten voor Brussel

Facilitators: Fiora Noël & Marie-Ange Dubreuil (SDS)
Wat: Lab
Wanneer: Maandag 04/07 & dinsdag 05/07 - 14u-17u
Deelnemers: NA
Taal: NL/FR/ENG
Waar: in en rond Tour à Plomb

Facilitators: Maya Van Leemput & Eva De Smedt (EhB)
Wat: Installatie & Lab
Wanneer: Dinsdag 05/07 - 14u-15u // 15u-16u // 16u-17u
Deelnemers: max. 10
Taal: NL/FR/EN
Waar: Tour à Plomb – lokaal 1

Strategic Design Scenarios (SDS) is een innovatielab dat
gespecialiseerd is in publieke innovatie, strategisch ontwerp,
participatieve vooruitblikken, beleidsontwerp en
gemeenschapsgerichte benaderingen. SDS streeft naar meer
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en algemeen belang.
Tijdens de Summer Assembly zullen twee ontwerpers van
Strategic Design Scenarios, Fiora Noël en Marie-Ange Dubreuil,
visies van burgers op wenselijke toekomst(en) verzamelen.
Ontmoet ze in en rond Tour à Plomb.

Deze sessie is een uitnodiging om je verbeelding en
anticipatievermogen te articuleren, bloot te leggen en te voeden.
Een samenwerking tussen het onderzoekscentrum Open
Time|Applied Futures Research (EhB), de Brusselse
audiokunstenaar Roel Heremans en BNA-BBOT leidt naar een
poreuze en asynchrone polyloog. Een intieme audiocompositie
fungeert als point de repère: een contactpunt waarin en waardoor
de deelnemers zich wenselijke toekomsten voor Brussel
verbeelden. De materiële uitingen van deze fantasieën bouwen zich
geleidelijk op tot een eigenzinnige tentoonstelling van het nog-niet,
waarbij de deelnemers afwisselend passieve toeschouwers en
actieve scheppers zijn. De sessie duurt een uur.

Super Terram Dérive (a fictional restitution of
urban soil)

Smaakmakers: een lezing over Brusselse
hyperdiversiteit

Super Terram Dérive (une restitution fictionnelle des sols
urbains)
Super Terram Dérive (een fictief herstel van de stedelijke
bodem)

Tastemakers : une conférence sur l'hyperdiversité de Bruxelles
Tastemakers: a conference on the hyperdiversity of Brussels

Facilitator: Nadia Casabella (ULB)
Wat: Lab
Wanneer: Dinsdag 05/07 – 18u-20u
Deelnemers: max. 25
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Schaerbeek Formation - 1130 Brussel
Het doel van deze sessie is om te verkennen hoe we ons
opnieuw met de bodem kunnen verbinden door premoderne
methoden te herontdekken. Super Terram stelt voor een
fictieve 'drift' te organiseren, een semi-geplande wandeling
door de zelden toegankelijke site van de Schaerbeek
Formation (SF), gevolgd door een reflectiemoment
geïnspireerd door sciencefiction-technieken (SF). Wij zijn een
groep Brusselaars, hoofdzakelijk vrouwen, met zeer
uiteenlopende achtergronden, zowel wat betreft de kennis die
we mobiliseren als wat betreft onze afkomst. De onzekere
toekomst van de stedelijke bodem, die al te vaak wordt
gereduceerd tot een inert oppervlak waarvan de waarde
uitsluitend afhangt van grondtransacties, brengt ons samen.
Ons doel is uit te zoeken hoe we onze steden kunnen
ontwerpen en bouwen om plaats te maken voor een levende
bodem, waarvan de dikte het leven en de genegenheid die haar
zo lang zijn ontnomen, zou verwelkomen. Zo werd het Super
Terram project geboren.

Spreker: Hans Vandecandelaere
Wat: Gesprek & Debat
Wanneer: Dinsdag 05/07 - 18u-20u
Deelnemers: max. 50
Taal: NL/FR
Waar: Tour à Plomb – theater

Na In Brussels, een boek dat 75 jaar aan recente migratie in de
hoofdstad van Europa beschrijft, schrijft auteur Hans
Vandecandelaere een vervolg dat ingaat op de kwestie van
hyperdiversiteit. Wat zijn de voordelen en wat zijn de valkuilen? Hij
zocht naar sterktes, zwaktes en uitdagingen in verschillende
omgevingen. Tijdens deze lezing zal hij enkele van zijn
onderzoeksresultaten presenteren. Hans Vandecandelaere is de
auteur van de non-fictie boeken In Brussel. Een reis door de wereld
(2012), In Molenbeek (2015) en En vraag niet waarom. Sex work in
Belgium (2019). Hij is een gids van Brukselbinnenstebuiten.

(Picture: Gosie Vervloessem)

WEDNESDAY // WOENSDAG // MERCREDI

06/07/22
Mobilizing the population, coproducing
the city
Mobiliser la population, coproduire la ville
De bevolking mobiliseren, de stad coproduceren
Speakers: Liselotte Vanheukelom (JES) & Nicola da Schio
(VUB)
Panel: Ibrahim Emsallak (Vlaamse Boks Liga) & Fatima
Zibouh (Aula Magna) & Bram Dewolfs (AUA)
What: KeyNote & Discussion
When: Wednesday 06.07 – 10h-12h
Participants: max. 140
Language: NL/FR/ENG
Where: Tour à Plomb – theatre
De Brusselse jeugd wordt gekenmerkt door superdiversiteit
en gecreoliseerde identiteiten. Hoe kan het maatschappelijk
middenveld in al deze verscheidenheid handvaten vinden om
segmentering te overwinnen en te bouwen aan
samenwerking? Hoe kunnen wij samen de bestaande,
onbestemde ruimten versterken om ons in verscheidenheid
te verenigen? Zijn duurzame buurten en stedelijke
gemeenschappen mogelijke hefbomen voor deze
mobilisatie? Kunnen zij de kiem zijn van langdurende
burgerconventies?

Speculative futures for Brussels
Futurs spéculatifs pour Bruxelles
Speculatieve toekomsten voor Brussel
Facilitators: Maya Van Leemput & Eva De Smedt (EhB)
Wat: Installatie & Lab
Deelnemers: max. 10
Wanneer: Woensdag 06/07 -14u-15u // 15u-16u // 16u-17u
Taal: NL/FR/EN
Waar: Tour à Plomb – lokaal 1
Deze sessie is een uitnodiging om je verbeelding en
anticipatievermogen te articuleren, bloot te leggen en te
voeden. Een samenwerking tussen het onderzoekscentrum
Open Time|Applied Futures Research (EhB), de Brusselse
audiokunstenaar Roel Heremans en BNA-BBOT leidt naar
een poreuze en asynchrone polyloog. Een intieme
audiocompositie fungeert als point de repère: een
contactpunt waarin en waardoor de deelnemers zich
wenselijke toekomsten voor Brussel verbeelden. De
materiële uitingen van deze fantasieën bouwen zich
geleidelijk op tot een eigenzinnige tentoonstelling van het
nog-niet, waarbij de deelnemers afwisselend passieve
toeschouwers en actieve scheppers zijn. De sessie duurt een
uur.

Minority Walk
Promenade des minorités
Minderheden wandeling
Facilitator: Omar Fassi Fehri
Wat: Wandeling & Lab
Deelnemers: max. 15
Wanneer: Woensdag 06/07 - Walk: 10h-12h // Lab: 14h--17h
Taal: FR
Waar: Tour à Plomb – inkom (vertrek)
De Minority Walk is een twee uur durende wandeling door het centrum
van Brussel, die nagaat hoe uitsluiting en onderdrukking van
minderheden zich tonen in de publieke ruimte. Vier
minderheidsgroepen staan centraal: etnisch-culturele
minderheidsgroepen, vrouwen, de LGBTQIA+-gemeenschap en mensen
uit de diaspora. De Minority Walk werpt licht op de verschillende
soorten onderdrukking die deze mensen ervaren. Het wil debat en
reflectie voeden door middel van directe observatie en experiment. Het
is ook een oefening in het in vraag stellen van privileges en het
herkennen van uitsluitingsmechanismen. De rondleiding begint aan
Tour à Plomb. De deelnemers zullen "specta-acteurs" zijn, zoals in
Augusto Boal's theater van de onderdrukten. Na het bezoek zullen
degenen die dat wensen kunnen deelnemen aan een
rondetafelgesprek, om ervaringen en inzichten uit te wisselen, en
verdere synergieën te verkennen.

Moving beyond Urban Living Labs: exploring failures,
successes, and further ambitions
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les succès et les
ambitions pour l’avenir
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van successen,
mislukkingen en ambities voor de toekomst
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van der
Schueren & Lien Mostmans (OpenLab)
Wat: Lab
Wanneer: Maandag-donderdag - 14u-17u // vrijdag – 10u-13u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – lokaal 3
Het analyseren van stedelijke systemen vergt een verfijnde aanpak
bouwend op diverse vormen van kennis en ervaring. Die kennis inzetten
om verandering te realiseren is nog complexer, en gaat gepaard met
testen en leren. Urban Living Labs (ULL) maken dit type van
experimenteren mogelijk: het zijn flexibele omgevingen waarin
grootstedelijke uitdagingen worden verkend in alledaagse settings.
Terwijl de eerste generatie ULL’s werden geconceptualiseerd als
tijdelijke en ruimtelijk begrensde interventies, is er nu een actief debat
gaande over de nood aan nieuwe modellen en benaderingen - 'ULL 2.0'
- gericht op meer langdurige stedelijke transformatie. In deze sessie
brengen we ervaring uit een aantal Brusselse ULL's samen, bespreken
we successen en tekortkomingen, en onderzoeken we verdere ambities
en kansen. Elke sessie begint met een aantal case-studies, ervaringen

Dreams of the Iris: Building a truly modern
amusement park
Dreams of the Iris: Construire un parc d’attraction modern
Dromen van de Iris: een modern themapark
Facilitator: Antonio García-Díaz (ULB)
Wat: Lab
Taal: EN/FR
Wanneer: Woensdag 06/07 - 14u-17u
Deelnemers: max. 15
Waar: Tour à Plomb – lokaal 2
Dreams of the Iris is een geheel nieuw pretparkconcept voor
het Brussel van vandaag. De kern van dit concept is 'het park
is Brussel': het park is ingebed in de stad, en de stad is
ingebed in het park. Vijf ingrediënten maken dit concept
uniek: (1) de attracties van het park bevinden zich allemaal in
ongebruikte, bestaande gebouwen in het centrum van
Brussel (2) de attracties zijn allemaal gebaseerd op AI,
content generatie en interactiviteit, (3) alle attracties zijn met
elkaar verbonden via een geolocatie-gebaseerde smartphone
applicatie, (4) bezoekers worden ondergedompeld in het
superdiverse erfgoed en de cultuur van Brussel via de
surrealistische urban fantasy thematisering van de
attracties, en (5) belangrijke vertegenwoordigers van de
Brusselse burgers worden geraadpleegd tijdens het
creatieve proces. De bedoeling van de voorstelling van dit
concept tijdens de Brussels2030 Summer Assembly is om
steun te krijgen van (onder meer) overheidsdiensten,
universiteiten, privébedrijven, ondernemers, kunstenaars,
culturele actoren en de media, en om een eerste groep
burgers te creëren die graag en geëngageerd willen
bijdragen aan dit project.

J’habite, tu habites, ils spéculent
I inhabit, you inhabit, they speculate
Ik woon, jij woont, zij speculeren
Artiest: Sarah De Laet
Wat: Uitgebeelde voorstelling
Wanneer: Woensdag 06/07 - 18u-20u
Deelnemers: max. 100
Taal: FR
Waar: Tour à Plomb – theater
Heb je je al eens afgevraagd waarom zo veel gebouwen leeg
blijven staan in onze steden, waarom de huur almaar blijft
stijgen, of je nu wel of niet een eigen huis of appartement
zou kopen… dan is deze voorstelling iets voor jou! Haar reis
door Brussel, haar liefde voor Starmania en stadsgeografie
brachten Sarah ertoe zich duizenden vragen te stellen, zoals
"waarom is het zo moeilijk om onderdak te vinden in Brussel
en in vele andere steden?" Op professioneel vlak was Sarah
enkele jaren onderzoeker aan de ULB waarna ze 3 jaar voor
Inter-Environment Bruxelles werkte en gepassioneerd raakte
door permanente vorming. Ze is actief in verschillende
Brusselse collectieven die strijden voor het recht op
huisvesting en het recht op de sta

opgedaan in een lopend of afgelopen Living Lab. Van daaruit bouwen
we een gezamenlijk canvas voor toekomstige projecten. Je kunt voor
een dag met ons meedoen of aansluiten gedurende de hele week.

Poetry in Place
Poésie sur le vif
Poëzie voor onderweg
Facilitator: Miksi Bee (SpeakEasy Spoken Word BXL)
Wat: Wandeling
Deelnemers: max. 20
Wanneer: Woensdag 06/07 - 14u-17u
Taal: NL/EN
Waar: Tour à Plomb – inkom hal (vertrek)

Poetry in Place neemt je mee op een korte wandeling door enkele
minder bekende stukjes Brussel. De wandeling is een poëtische
ontdekking van ongewone plaatsen. Op verschillende plekken zullen je
gidsen stoppen en de dromen voorlezen, uitvoeren en zingen die zij
zich hebben voorgesteld, de dromen van wat deze plaatsen zijn, waren
en zullen zijn. Welke geheimen en beloften hebben deze delen van de
stad, en kun je zien wat ze beweren te tonen? SpeakEasy Spoken Word
BXL is een meertalig poëziecollectief opgericht in Brussel. Onze
evenementen proberen taal te overstijgen en een ruimte te creëren
waar poëzie kan groeien. We doen van alles wat, we lopen poëtisch,
testen naïef. Naast onze maandelijkse open mics organiseren we af en
toe een uitbarsting van woorden in het wild. Miksi is een nomadische
performancedichter die als onkruid in Brussel is geworteld. (Zelfs als
ze gaat, zal ze niet lang wegblijven). Als lid van het collectief
SpeakEasy organiseert ze poëtische interventies, schrijft ze maffe
monologen en beantwoordt ze je vragen in raadsels of rijmpjes.

Heyvaert in transition
Heyvaert en transition
Heyvaert in transitie
Artiest: Raafat Majzoub
Wat: Lezing-voorstelling
Wanneer: Woensdag 06/07 - 18u-20u
Deelnemers: max. 40
Taal: ENG
Waar: Tour à Plomb– zolder
Raafat Majzoub is architect, auteur en kunstenaar, gevestigd in
Libanon. In zijn werk verkent hij de grenzen van de werkelijkheid via
literatuur, beeldende kunst en openbare interventies, waarbij hij
toegankelijke alternatieven en mogelijke scenario's bedenkt en
bepleit. Tijdens een residentie in het Moussem Nomadic Arts Centre
reflecteert Majzoub vanuit zijn specifieke artistieke praktijk op de
Heyvaert buurt in Anderlecht, de lokale economie, de industrie van
tweedehands auto's, publieke ruimte en gentrificatie. In deze lezing
deelt hij zijn bevindingen en geeft hij een inkijk in zijn project
'straatschool,' een onderzoekende voorstelling over leren in de
openbare ruimte.

(Picture: Strategic Design Scenarios)

THURSDAY // DONDERDAG // JEUDI

07/07/22
Re-imagining Brussels: telling another story

L’occupation Temporaire à finalité sociale

Ré-imaginer Bruxelles : conter une autre histoire
Brussel opnieuw verbeelden: een ander verhaal vertellen

Temporary occupation for social purposes
Tijdelijk gebruik met sociale doeleinden

Speakers: Joke Quintens (WETOPIA) & Caroline Kadziola
(Kanal)
Panel: Camille Kervella (architecture qui dégenre) & Maya Van
Leemput (Ehb)
What: KeyNote & Discussion
When: Thursday 07.07 – 10h-12h
Participants: max. 140
Language: NL/FR/ENG
Where: Tour à Plomb – theatre

Facilitator: Charlotte Bens (La Serre - communa)
Wat: Wandeling
Wanneer: Donderdag 07/07 - 10u-12u
Deelnemers: max. 50
Taal: FR
Waar: La Serre (Rue Gray 171 – Ixelles)

Als de diversiteit van Brussel bepalend is voor haar rijkdom,
moeten we dringend het nog steeds hardnekkige bicommunitaire verhaal aanpassen aan een nieuw,
kosmopolitisch cultuurplan voor Brussel. Maar welke zijn de
diversiteiten die wij willen vertegenwoordigen, en op welke
manier? Hoe kunnen deze nieuwe stadsverhalen hun weg
vinden in muziek, beeld, voorwerpen… zodat Brussel ook na
2030 een Europese culturele hoofdstad blijft?

Wat is het doel van tijdelijk ruimtegebruik? Waarom is het nodig?
Voor wie is het bedoeld? Tijdens de fase van ingebruikname en
daarna. Deze vragen zullen worden behandeld door Charlotte van
vzw communa. Tijdens dit sitebezoek wil ze de doelstellingen van
de organisatie illustreren door in te zoomen op de ervaringen
binnen La Serre, een site van tijdelijk gebruik die sinds 2017 in
Elsene gevestigd is. Charlotte Bens vervoegde communa in 2019.
Sinds 2020 is zij coördinatrice van La Serre.

Involvement of young people in the
construction of Brussels 2030

Brussels Turbulencies, research into what wind
around towers says about cities

Implication des jeunes dans la construction de Brussels 2030
Jongeren betrekken bij de voorbereiding van Brussel 2030

Turbulences de Bruxelles, recherche sur ce que le vent autour des
tours nous dit des villes
Turbulenties in Brussel, onderzoek naar wat de wind rond torens
ons vertelt over steden

Facilitator: Anne Deltour (Orfeo)
Wat: Lab
Wanneer: Donderdag 07/07 - 14u-17u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb– gym
Brussel2030 wil een inclusief en diversiteitsgevoelig project
zijn. De vraag hoe jongeren bij dit proces kunnen worden
betrokken staat centraal. Om deze betrokkenheid tot stand te
brengen en te doen slagen is het nodig de juiste vragen te
stellen. Wie zijn de jongeren die men moet/wil betrekken? Wat
is hun relatie tot de cultuur en tot welke cultuur? Hoe zouden
zij hier zelf bij betrokken willen worden? Hoe kunnen we ze
gedurende zo'n lange periode mobiliseren? Wie zijn de
belangrijkste actoren die moeten worden ingeschakeld? Deze
sessie wil deze vragen verkennen en op die manier
mogelijkheden onderzoeken om een inclusief proces te
bevorderen.

Facilitators: Raf Custers & Greet Brauwers
Wat: Lab
Deelnemers: max. 30
Wanneer: Donderdag 07/07 - 14u-17u
Taal: NL/FR
Locatie: Tour à Plomb – lokaal 2
De sessie is opgezet als een workshop om na te denken over de
aanwezigheid van torens en wolkenkrabbers in Brussel (en elders)
en hun impact op steden. Het begint met een presentatie van Raf
Custers en Greet Brauwers over hun praktijk 'Tower Turbulence'.
Zowel gastsprekers als participanten zullen worden uitgenodigd
om na te denken over een collectief onderzoek. Raf Custers en
Greet Brauwers voeren artistieke onderzoeksprojecten uit. Een
belangrijk thema hierin is hyper-extractivisme. Centraal staan
praktijken van grondstof-ontginning in steden (bijv. Brussel,
Kinshasa, Rio de Janeiro en Jeruzalem).

STEENWEG – a culture of metropolitan
ground floors
STEENWEG - une culture du rez-de-chaussée de la métropole
STEENWEG - een cultuur van de begane grond van de
metropool
Facilitator: Jean-Philippe De Visscher (UCL)
Wat: Wandeling & Lab
Deelnemers: max. 30
Wanneer: Donderdag 07/07 - Wandeling: 10U-12u // Lab 14h-17h
Taal: NL/FR/EN
Waar: Wandeling Place Fernand Coq, Ixelles (vertrek) – Lab:
Tour à Plomb – lokaal 1
Vanaf de middeleeuwen tot het begin van de 20e eeuw vormde
de ‘steenweg’ - de west-oostelijke stadsas die de Gentse
Steenweg en de Elsensesteenweg met elkaar verbindt - de
ruggengraat van het stadscentrum. Na een eeuw van
ingrijpende veranderingen en segmentatie is het nu een traject
geworden van zeer diverse buurten en een unieke concentratie
van openbare gebouwen, culturele instellingen en erfgoedsites.
Het is ook een van de toekomstige voetgangersassen in het
regionale mobiliteitsplan. Op basis van eerdere studies
uitgevoerd door het Brussels Studies Institute, UCLouvain en
USL-B met de steun van perspective.brussels, zal deze
combinatie van wandeling en workshop de mogelijkheid
onderzoeken om de Steenweg opnieuw vorm te geven als een
cultureel landschap dat de grootstedelijke ziel en dromen van
Brussel belichaamt. Eerst wandelen we langs de Steenweg, om
de verschillende gebruiken en praktijken te observeren in
publiek toegankelijke ruimtes zoals galerijen, trein- en
metrostations, zalen, rechtbanken, patio's, parkings, enz. In de
namiddag zullen we onze observaties delen en bespreken in
Tour à Plomb.

Moving beyond Urban Living Labs: exploring
failures, successes, and further ambitions
Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les
succès et les ambitions pour l’avenir
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van
successen, mislukkingen en ambities voor de toekomst
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van
der Schueren & Lien Mostmans (OpenLab)
Wat: Lab

Werken aan zorgzame en duurzame buurten
Œuvrer pour des quartiers solidaires et durables
Working towards caring and sustainable neighbourhoods
Facilitator: Atelier Groot Eiland
Wat: Lab
Wanneer: Donderdag 07/07 - 14u-17u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Belmundo (Henegouwenkaai 41, Molenbeek)
Eind 2019 startte VGC in samenwerking met drie centrale partners
(BSI-BCO, BRAL en Groot Eiland) een verkennend onderzoek naar
een ‘productief groen en blauw netwerk in de zuidelijke vijfhoek’.
Dit gebeurde onder impuls van een investeringssubsidie toegekend
door de Vlaamse Overheid. Groot Eiland ging in 2021 een
samenwerking aan met brede schoolnetwerken, buurtwerkingen,
zorginstellingen en andere (buurt)actoren om de resultaten te
vertalen naar concrete realisaties. Centraal staat een aanpak op
maat van de noden van de bewoners en gebruikers van de sites.
Voor alle projecten wordt er samengewerkt met de buurt om tot
interventies te komen die verankerd zijn in de wijken. Zo ontstond
er een kiem van een eetbaar groenblauwnetwerk met
koelteplekken in de Brusselse binnenstad dat boven de straten,
langs gevels, door omheiningen en over daken en pleinen een weg
door de stad zoekt. Er werd gebouwd aan een verborgen moestuin,
een schaduwplek, een eetbaar bosje op een speelplaats, een
workshopzone om bij te leren over het belang van water en
duurzame voeding en nestkastjes met klimgroen verspreid over het
hele netwerk. Alle stappen werden gedocumenteerd als start van
een lerend netwerk. Hiermee willen de projectpartners initiatieven
van verenigingen om in hun eigen omgeving groenblauwe
initiatieven uit te bouwen versterken. In juni 2022 werden de eerste
realisaties van GroenBlauw.bxl officieel ingehuldigd. Een ideaal
moment dus om tijdens een rondetafelgesprek de eerste
resultaten te ontdekken, te reflecteren op het proces en vooruit te
blikken naar de toekomst.

L’assemblée du temps long
The assembly of the long times
De vergadering van verre tijden
Facilitator: Benoit Verhulst (Missions Publiques)
Wat: Lab
Deelnemers: max. 30
Wanneer: Donderdag 07/07 - 14u-17u
Taal: FR
Waar: Tour à Plomb – lokaal 4

Wanneer: Maandag-donderdag - 14u-17u // vrijdag – 10u-13u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – lokaal 3
Het analyseren van stedelijke systemen vergt een verfijnde
aanpak bouwend op diverse vormen van kennis en ervaring.
Die kennis inzetten om verandering te realiseren is nog
complexer, en gaat gepaard met testen en leren. Urban Living
Labs (ULL) maken dit type van experimenteren mogelijk: het
zijn flexibele omgevingen waarin grootstedelijke uitdagingen
worden verkend in alledaagse settings. Terwijl de eerste
generatie ULL’s werden geconceptualiseerd als tijdelijke en
ruimtelijk begrensde interventies, is er nu een actief debat
gaande over de nood aan nieuwe modellen en benaderingen 'ULL 2.0' - gericht op meer langdurige stedelijke transformatie.
In deze sessie brengen we ervaring uit een aantal Brusselse
ULL's samen, bespreken we successen en tekortkomingen, en
onderzoeken we verdere ambities en kansen. Elke sessie
begint met een aantal case-studies, ervaringen opgedaan in
een lopend of afgelopen Living Lab. Van daaruit bouwen we
een gezamenlijk canvas voor toekomstige projecten. Je kunt
voor een dag met ons meedoen of aansluiten gedurende de
hele week.

Er wordt veel gepraat over de noodzaak om rekening te houden
met de gevolgen van onze daden op toekomstige generaties...
maar wanneer zijn we echt met hen verbonden? Deze sessie bouwt
op principes van deliberatieve democratie. Het is een oefening die
beroep doet op eenieders vermogen om op lange termijn te
denken. Verbeelding, en creativiteit, worden aangewakkerd om
onze verre nakomelingen te ontmoeten en met hen van gedachten
te wisselen. Zij die zullen moeten leven met de keuzes die wij
vandaag maken. Deze workshop wil beeld en woord geven aan wat
een wenselijk Brussel in 2030 zou kunnen zijn, als Europese
culturele hoofdstad, een stad die rekening houdt met toekomstige
generaties en die burgers beter betrekt bij de besluitvorming.

Spoken Word: Echo For Tomorrow
Spoken Word : Echo pour demain
Gesproken woord: Echo voor morgen
Facilitators: Miksi Bee & Fleur Wirtz
Wat: Lab
Wanneer: Donderdag 07/07 - 18u-20u
Deelnemers: max. 40
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb– zolder
Artiesten Miksi en Fleur zetten dromen, ideeën en gevoelens om in
poëzie en muziek. In Echo For Tomorrow creëren we samen met
het publiek visies op de stad waarin we leven. We zullen woorden
opschrijven en tekeningen voor hen maken, een dans laten zien en
luisteren naar de poëzie en het lied dat ze samen maken. Zwervend
als een kat komt Fleur graag op onverwachte plekken in de stad,
waar ze haar muziek zal delen en verhalen zal vertellen door
omstanders erbij te betrekken of geïnspireerd te worden door de
locatie. Een nomadische performancedichter die als onkruid in
Brussel is geworteld. (Zelfs als ze gaat, zal ze niet lang wegblijven).
Als lid van het collectief SpeakEasy organiseert ze poëtische
interventies, schrijft ze maffe monologen en beantwoordt ze je
vragen in raadsels of rijmpjes.

(Picture: Atelier Groot Eiland)

FRIDAY // VRIJDAG // VENDREDI

08/07/22
Big in BXL, jongeren maken de stad!

Cartografie van een levende stad

À BXL, les jeunes font la ville !
Big in BXL, youngsters make the city!

Cartographie d’une ville vivante
Mapping the living city

Facilitator: Wies Moriau (Jes vzw)
Wat: Wandeling
Wanneer: Vrijdag 08/07 - 10u-13u
Deelnemers: max. 15
Taal: NL/FR
Waar: Gare Maritime - Picardstraat 11, Brussels (vertrek)

Facilitator: Jolein Bergers (KUL/BRAL)
Wat: Lab
Deelnemers: max.10
Wanneer: Vrijdag 08/07 - 10u-13u
Taal: NL/FR
Waar: Wiels (Avenue Van Volxem 354, Vorst)

Wij zijn JES. Wij willen dat kinderen en jongeren zich thuis
voelen in de stad. We organiseren activiteiten en projecten op
het gebied van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.
Samen met kinderen, jongeren en partners bouwen we aan de
stad van morgen. Deze wandeling brengt u van Tour en Taxi
naar de Ninoofse Poort om terug te blikken op 20 jaar praktijk
rond de Kanaalzone. We ontdekken welke rol jongeren en
jongerenorganisaties hebben gespeeld bij de herinrichting van
dit stadsgebied. We zullen voorbeelden verkennen van huidige
stadsontwikkelingspraktijken waarbij (culturele) participatie en
stedelijk leiderschap van jongeren centraal staan. En we kijken
samen vooruit. We dromen over hoe een culturele hoofdstad
een motor kan zijn voor stedelijke ontwikkeling met jongeren in
het hart.

Tijdens deze in-situ workshop, die wordt voorafgegaan door een
wandeling, willen we een discussie aangaan over de toekomst van
Brussel als 'levende stad'. We zullen deze discussie organiseren
rond een cartografisch werk dat diverse betwiste sites in het
Brussels Gewest toont in relatie tot de socio-ecologische context
waarin ze zijn ingebed. Deze kaart is tot stand gekomen binnen een
samenwerking tussen burgercollectieven en natuurverenigingen,
mensen die zowel verwonderd als bezorgd zijn over het
verschijnen en verdwijnen van verschillende levensvormen in de
stad.

Marche Bildy Markt

Moving beyond Urban Living Labs: exploring
failures, successes, and further ambitions

Facilitators: Einat Tuchman, Rojah Lao & Esther Severi
Wat: Lab
Wanneer: Vrijdag 08/07 - 10u-13u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – lokaal 2
Marche Bildy Markt is een project op initiatief van Espacetous
en de sociaal geëngageerde kunstenaar en artiest Einat
Tuchman. Het is een markt voor handgemaakte producten,
gemaakt door inwoners en kleine vzw's uit Molenbeek en
Laken. Tegelijkertijd is de markt een kunstproject, waarbij
Brusselse kunstenaars onderzoeken hoe ze de lokale
economie kunnen versterken door artistieke interventies en
tegelijk het lokale verhaal kunnen versterken en ontwikkelen.
Dramaturg en onderzoeker Esther Severi, musicus en
kunstenaar Rojas Lao en Einat Tuchman nodigen u uit voor een
rondetafelgesprek. Aan de hand van dialogische instrumenten,
zullen visies worden uitgewisseld over de rol van kunst binnen
sociaal-economische en politieke transities. Heeft kunst het
vermogen om sociale transformatie te verbeelden en te
ontwerpen? Samen met de deelnemers zullen we plannen
maken voor toekomstige samenwerking rond deze thema's in
het kader van B2030.

Au-delà des Living Labs urbains : explorer les échecs, les succès et
les ambitions pour l’avenir
De stedelijke proeftuinen voorbij: een verkenning van successen,
mislukkingen en ambities voor de toekomst
Facilitators: Etienne Toffin, Gregoire Wallenborn, Brecht Van der
Schueren & Lien Mostmans (OpenLab)
Wat: Lab
Wanneer: Maandag-donderdag - 14u-17u // vrijdag – 10u-13u
Deelnemers: max. 30
Taal: NL/FR/ENG
Waar: Tour à Plomb – lokaal 3
Het analyseren van stedelijke systemen vergt een verfijnde aanpak
bouwend op diverse vormen van kennis en ervaring. Die kennis
inzetten om verandering te realiseren is nog complexer, en gaat
gepaard met testen en leren. Urban Living Labs (ULL) maken dit
type van experimenteren mogelijk: het zijn flexibele omgevingen
waarin grootstedelijke uitdagingen worden verkend in alledaagse
settings. Terwijl de eerste generatie ULL’s werden
geconceptualiseerd als tijdelijke en ruimtelijk begrensde
interventies, is er nu een actief debat gaande over de nood aan
nieuwe modellen en benaderingen - 'ULL 2.0' - gericht op meer
langdurige stedelijke transformatie. In deze sessie brengen we
ervaring uit een aantal Brusselse ULL's samen, bespreken we
successen en tekortkomingen, en onderzoeken we verdere
ambities en kansen. Elke sessie begint met een aantal casestudies, ervaringen opgedaan in een lopend of afgelopen Living

Brussels Open Living Lab
Facilitators: Joke Den Haese (EhB)
Wat: Bezoek
Deelnemers: max. 10
Wanneer: Vrijdag 08/07 - 10h-13h
Taal: NL/FR/EN
Waar: EhB, Campus Kanal (Slotstraat 28, Brussel)
BrOLL (Brussels Open Living Lab) is een sociaal-educatief
project waarin oude, afgedankte en overgebleven materialen
(brol) van Brusselse organisaties en bedrijven worden
hergebruikt in een co-creatief proces om kinderen en
volwassenen van verschillende sociaal-culturele en socioeconomische achtergronden met elkaar in contact te brengen.
De dialoog tussen de generaties staat bij dit alles centraal.
BrOLL is het resultaat van de sociaal-culturele, artistieke en
pedagogische expertise binnen de Bachelor of Education voor
jonge kinderen aan de Erasmushogeschool Brussel. Tijdens
deze sessie zal de geschiedenis van het initiatief worden
geschetst en zullen de deelnemers worden uitgenodigd om
deel te nemen aan een creatieve kennismaking met
"teruggewonnen" materialen.

Lab. Van daaruit bouwen we een gezamenlijk canvas voor
toekomstige projecten. Je kunt voor een dag met ons meedoen of
aansluiten gedurende de hele week.

Sharing Insights & Future Ambitions
Partager les idées et les ambitions d’avenir
Ideeën en ambities voor de toekomst delen
Wat: Afsluitende beschouwingen & toekomstverkenning
Wanneer: Vrijdag 08/07 - 14u-17u
Waar: Tour à Plomb
Aan het eind van de week zullen de resultaten van de Assembly te
zien zijn in Tour à Plomb.

B2030 Summer Assembly Closing
Clôture de la Summer Assembly B2030
Slot van de B2030 Summer Assembly
Wanneer: Vrijdag 08/07 – 18u-…
Locatie: Tour à Plomb
We sluiten de Assembly af met een drankje, een hapje en wat
muziek.

(Picture: Big in BXL – Jes vzw)

DIVERS // ONGOING
20:30 Bruxels Talks

Brussels City of Stories

20:30 Bruxels Talks is een installatie die een radioprogramma
van de toekomst speelt. Het radioprogramma speelt zich af in
het jaar 2030 en wordt geproduceerd door BrusselAVenir, in
samenwerking met BNA-BBOT. Zodra luisteraars afstemmen
op de show, worden ze onbewust getransporteerd naar een
toekomst waarin Brussel een inclusieve en duurzame transitie
heeft gemaakt die zorgt voor zijn diverse bevolking op zowel
ecologisch als sociaal niveau. Je hoort mensen uit de
toekomst vertellen over hun leven, hun hoop en hun angsten.
Er zullen herinneringen worden opgehaald aan het verleden
(dat is vandaag) door middel van geluidsarchieven,
hedendaags nieuws, live muziek, en interviews, allemaal met
het doel om actie te ondernemen om deze plausibele toekomst
werkelijkheid te laten worden! BrusselAVenir is een burgerlab
dat nieuwe verhalen voor Brussel uitbeeldt. De installatie is vrij
te bezoeken gedurende de Assembly

Brussels City of Stories is een participatief project dat Brussel op
een poëtische manier wil aankleden met de verhalen van mensen
die er wonen. We hebben allemaal een verhaal te vertellen, maar
vooral verhalen! Of ze nu grappig zijn of niet, mooi of verrassend,
waar of verzonnen, deze verhalen volgen ons overal en kruisen
paden door ontmoetingen die mensen en plaatsen samenbrengen.
Brussel, met zijn 180 nationaliteiten en bijna 100 talen, is vol van
verhalen. Verhalen die wachten om verteld te worden. Ontdek de
verhalen tijdens de Summer Assembly.

Waar: Tour à Plomb – bar
Wanneer: Maandag 04/07 tot en met vrijdag 08/07

Hoe verwijst de stedelijke openbare ruimte naar onze opvattingen
over gender? Wanneer wordt een ruimte door cis- of transvrouwen
en door queer- en non-binaire mensen als veilig en gastvrij ervaren
of juist als vijandig? Wat zijn onze alledaagse strategieën en
handelingen van verzet en emancipatie in de openbare ruimte en in
interactie met de ander? Q(ee)R Codes - New Boundaries
Anderlecht 1070 maakt deel uit van nomadisch artistiek project op
initiatief van Anna Raimondo. Je wordt uitgenodigd om via luister
wandelingen doorheen Anderlecht een veelheid aan stemmen van
bewoners te ontdekken over hun beleving van de openbare ruimte.

Le jeu vidéo, objet culturel, artistique,
d'expression citoyenne
Arts&Publics wil de band tussen het publiek en musea
verbeteren en lanceerde in 2017 projecten met video games.
De game industrie is nu meer waard dan de film- en de
muziekindustrie samen en heeft een belangrijke plaats
veroverd in de culturele praktijk. Op basis van deze observatie
geloven wij dat video games een interessant en zinvol object
kunnen zijn om politieke expressie en kritisch denken mogelijk
te maken. Daarom hebben we projecten ontwikkeld met dit
medium als instrument, om hedendaagse vraagstukken aan te
pakken, interculturele dialoog mogelijk te maken,
klimaatverandering of gender ongelijkheden bespreekbaar te
maken. Je krijgt de gelegenheid om een selectie van deze
projecten te ontdekken tijdens de Assembly
Waar: Tour à Plomb – bar
Wanneer: Donderdag 07/07 & vrijdag 08/07 - 10u-18u

EsteNews : Brussels 2030
EsteNews is een nieuw, onafhankelijk videodagboek 3.0,
hoofdzakelijk gericht op 15-35-jarigen en ondertiteld in
verschillende talen. De uitzending start tijdens de Summer
Assembly met twee hoofdopdrachten: het event documenteren
en animeren op sociale netwerken, en een korte fictie film
maken over een utopisch Brussel 2030, gebaseerd op de
ideeën die tijdens de week naar voren zijn gebracht.
Waar: in en rond Tour à Plomb
Wanneer: Maandag 04/07 tot en met vrijdag 08/07

Waar: Tour à Plomb
Wanneer: Maandag 04/07 tot en met vrijdag 08/07

Q(ee)R Codes – Nouvelles frontières

Waar: podcast-wandelingen - diverse wijken in Anderlecht
Wanneer: Maandag 04/07 tot en met vrijdag 08/07

Museum of Unwanted Pianos
Brussel was ooit een stad van pianofabrikanten. Nu is het een stad
van ongewenste piano's. Elke dag worden piano's achtergelaten,
meestal belanden ze in een containerpark. Barbara Drazkowska
verzamelt afgedankte piano's en geeft ze een nieuw concertleven.
Dat doet ze ook tijdens de Summer Assembly.
Waar: Tour à Plomb
Wanneer: verschillende momenten gedurende de week

Bar Talks
Zoals bij elk evenement zijn de nabesprekingen in de bar vaak het
meest inspirerend. Blijf aan het eind van de dag nog even hangen,
en deel je inzichten en ervaringen bij een hapje en een drankje.
Hadja Lahbib zal een aantal politici aan de tand voelen en hen de
verwachtingen, bekommernissen en suggesties presenteren die
tijdens de Assembly naar voor komen.
Waar: Tour à Plomb - bar
Wanneer: Dinsdag 05/07 tot en met donderdag 07/07 - 17u3018u30

PRAKTISCH
De Summer Assembly wordt georganiseerd in de Tour à Plomb (Abattoirstraat 24, 1000 Brussel, zie:
Tour à Plomb). Deelname is gratis. U kunt bij Tour à Plomb drankjes en versnaperingen kopen, of
uw eigen eten en drinken nuttigen.
Doelstellingen: De Assembly wil diverse stedelijke actoren samenbrengen om processen van
participatieve stadsontwikkeling op gang te brengen. Tijdens deze vijf dagen zullen we thema's
bespreken die ons allen aangaan: duurzaamheid, nieuwe vormen van democratie, solidariteit en
inclusie. Doel is om rijke ontmoetingen en dialogen aan te moedigen. Daarom verwelkomen wij
mensen met uiteenlopende persoonlijke, professionele en disciplinaire achtergronden.
Waarden: De Assembly wil dialoog en ervaringsuitwisseling aanmoedigen over de grenzen van
disciplines, sectoren, leeftijd en levenservaring heen, voortbouwend op kritische, participatieve en
geëngageerde methoden. Daarom vragen wij alle deelnemers om open te staan voor verschillen en
elkaar op een respectvolle manier te behandelen.
Diversiteit als troef: Wij moedigen iedereen aan om actief deel te nemen aan de debatten en er
attent op te zijn dat anderen daar ook de kans toe krijgen. Uiteraard zijn meningsverschillen OK.
Laten we hierbij proberen op de bal en niet op de man te spelen. We hopen op die manier dat de
culturele, religieuze, professionele, disciplinaire… diversiteit een troef kan zijn, eerder dan een
struikelblok.
Copyright en privacy: Er zal worden gerapporteerd over de activiteiten en de resultaten van de
Summer Assembly. Materialen die tijdens de week worden geproduceerd kunnen beschikbaar
worden gemaakt op de B2030-website onder Creative Commons licentie. We verzamelen
getuigenissen en sommige sessies zullen worden opgenomen. Geanonimiseerd materiaal kan
worden gebruikt voor verslaggeving en verspreiding via sociale media of in drukwerk. Alle
deelnemers wordt gevraagd de privacy en copyright van anderen te respecteren.
Letsel, schade of verlies: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van of
schade aan persoonlijke bezittingen.
Credits & Attesten: Alle deelnemers ontvangen een deelname-attest en zullen worden vermeld als
coauteur van de kandidatuur voor Brussel2030.
Meer informatie: brussels2030.be/summerassembly

ORGANISEREND TEAM
De Brussel2030 Summer Assembly wordt georganiserd door Brussels2030, Réseau des Arts
Bruxelles-Brussels Kunsten Overleg, Brussels University Alliance (VUB-ULB), weKONEKT,
OpenLab Brussels, VUB Crosstalks, Brussels Studies Institute en Brussels Academy.

Benjamin WAYENS (VUB/ULB)
Brecht VAN DER SCHUEREN (VUB, OpenLab Brussels)
Eric CORIJN (B2030)
Etienne TOFFIN (ULB, OpenLab Brussels)
Goedele NUYTTENS (VUB Crosstalks)
Gregoire WALLENBORN (ULB, OpenLab Brussels)
Hadja LAHBIB (B2030)
Helene FRECHE (VUB/ULB)
Ian KOMAC (VUB, weKONEKT)
Ine DE BOCK (VUB Crosstalks)
Jan GOOSSENS (B2030)
Jessica VAN DE VEN (BSI - BRUSSELS ACADEMY)
Karlien VANHOONACKER (RAB/BKO)
Lara LOI (VUB, weKONEKT)
Laura LOUTE (B2030)
Lien MOSTMANS (VUB, OpenLab Brussels)
Linde MORIAU (VUB, OpenLab Brussels)
Lynn TYTGAT (VUB, weKONEKT)
Maarten DENYS (B2030)
Marie-Des-Neiges DE LANTSHEERE (BSI - BRUSSELS ACADEMY)
Marion BERZIN (BSI - BRUSSELS ACADEMY)
Maya GALLE (B2030)
Quinten WYNS (RAB/BKO)
Roger CHRISTMANN (B2030)

PARTNERS // CONTRIBUTORS
De Brussel2030 Summer Assembly zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van de volgende
projecten en organisaties:
431 vzw
Académie des Beaux-Arts de Bruxelles
Action Logement Bruxelles
Arts&Publics
Atelier Groot Eiland
BNA-BBOT
BRAL
BrusselAVenir
Brusselbinnenstebuiten
Brussels Academy
Brussels Cities Of Stories
Brussels Open Living Lab
Brussels Studies Institute
Brussels University Association
Citizenne vzw
Collectif Confus.e.s
Communa asbl
DeBatterij
Ebxl
Erasmus Hogeschool Brussel
Espacetous
EsteNews
FANFAKIDS
FennaBee
F28
JES vzw
KUL
L(ag)UM
L’architecture qui dégenre
Le BraSS
MetX
Missions Publiques
Moussem Nomadic Arts Centre
Museum of Unwanted Pianos
Orfeo
OSMOS
Park Belle Vedere
Park Poetik
Refresh
Soulpress
SpeakEasy Spoken Word BXL
Strategic Design Scenarios
Super Terram
The City is our Playground
Tour à Plomb
UCL
VUB/ULB
weKONEKT.brussels

