
Start Stedelingenband 
rotterdam - marSeille
Het Verhalenhuis en living lab 
moving*marseille starten een 
eerste stedelingenband. een band 
tussen rotterdam en marseille. 
een band tussen stadsbewoners uit 
deze twee steden. 

Uitnodiging 
VolkSkeUken 

à la marSeillaiSe
vrijdag 21 april 2017

nieUwSgierig naar de
Stedelingenband tUSSen 
rotterdam en marSeille? 
Kom dan vrijdag 21 april 2017 naar onze Volks-
keuken à la Marseillaise! We laten je dan kennis 
maken met Marseille en hoe superdiversiteit er 
een rol speelt in de duurzame ontwikkeling van 
de stad. Vanzelfsprekend maak je ook kennis 
met de initiatiefgroep van de stedelingenband. 
Bovendien vertellen we je ook over het plan om 
met 10 Rotterdamse stadsmakers van 26 - 29 
oktober 2017 op bezoek te gaan bij stadsmakers 
in Marseille. En natuurlijk gaan we lekker eten 
met gerecht uit de Volkskeuken van de stad. 

locatie: 
VerHalenHUiS belVédère 
Rechthuislaan 1
Rotterdam-Katendrecht

Deelname: €15 p.p. (inclusief programma 
en maaltijd, exclusief drankjes).
Reserveren noodzakelijk via:
010 720 09 97 of mail naar
reserveren@verhalenhuisbelvedere.nl.

Verhalenhuis Belvédère Rotterdam is het eerste Huis voor Immaterieel Erfgoed in Nederland. Belvédère wil de 
verhalen van mensen en gemeenschappen in de hedendaagse stad zichtbaar en beleefbaar maken voor een 
breed publiek en ontmoetingen creëren tussen werelden in de stad. Via luistervoorstellingen, groepsportretten, 
beeldverhalen, familiealbums, stadsontdekkingstochten én via kookprogramma’s als de Volkskeuken. De vorm is 
telkens anders, de werkwijze hetzelfde: gastvrij, positief en persoonlijk. De projecten en presentaties vinden plaats 
op de meest uiteenlopende locaties in de stad én in de thuisbasis, een legendarisch pand in Rotterdam-Katendrecht 
in 1894 al Belvédère geheten. De thuisplek wordt gerund als vrijwilligersbedrijf en wil stadgenoten zoals bewoners, 
wetenschappers, journalisten, ondernemers, curatoren en andere makers en organisatoren stimuleren hun passie, 
talent en vakmanschap in te zetten voor de stad en het geluk van Rotterdammers.
 
Verhalenhuis Belvédère • Rechthuislaan 1 • 3072 LB Rotterdam-Katendrecht.
Open van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur.
Info, verhuur of ander vragen? Bel 010 720 09 97 of mail naar: myriam@verhalenhuisbelvedere.nl
www.verhalenhuisbelvedere.nl   

ontVangSt 17.30 UUr 
Start programma 18.00 UUr 

afSlUiting rond 21.00 UUr

Marseille en Rotterdam. Hoewel 1175 kilometer van 
elkaar verwijderd, toch nauw aan elkaar verbonden. 
Op het klimaat na, dan misschien. Maar qua kleur, 
intensiteit, onverwachte veerkracht en inventiviteit 
zouden het tweelingen kunnen zijn. Allebei gebloeid 
en gegroeid uit een haven. Allebei overspoeld door 
volkeren uit de hele wereld. Allebei uit een diep dal 
geklommen. Heropgebloeid uit verwoesting. Harde 
werkers. Harde taal. Recht voor de raap. Trots op hun 
stad. Of gewoon: twee superdiverse steden die hard 
aan een nieuwe toekomst bouwen.

Rotterdam en Marseille zijn natuurlijk niet hetzelfde. 
Maar hun DNA verschilt minder dan we zouden 
denken. Daarom willen we elkaar ontmoeten en 
een band aan gaan. Een mensenband, want het zijn 
mensen die hun stad maken. Laten we naar elkaar 
toe gaan, bij elkaar kijken, met elkaar praten om te 
leren. Geen stedenband, maar een stedelingenband. 
En we hebben zin om daar maar meteen mee te 
beginnen. Met kleine stappen, maar daarom ook 
sterker want intenser.

ExcursiE MarsEillE 
MEt 10 stadsMakErs
26 - 29 oktobEr 2017
10 rotterdammerS 
ontmoeten 10 marSeillaiS
Als versteviging van de stedelingenband organiseren het 
Verhalenhuis en Living Lab Moving*Marseille van 26 - 29 
oktober een excursie naar Marseille. Tien stadsmakers 
uit Rotterdam die hun initiatieven presenteren aan tien 
Marseillais. En andersom. Laat dat dan maar stilletjes 
uitgroeien tot de stedelingenband Rotterdam//Marseille: 
Twin People. We zijn hiervoor op zoek naar Rotterdamse 
stadsmakers. Een stadsmaker is volgens ons iemand 
die zich op eigen wijze inzet voor ontwikkeling voor stad 
en stadsbewoners, door actief te zijn in de wijk, straat of 
bijvoorbeeld bij te dragen aan een bepaald onderwerp. 

wil je ook mee? 
Vertel ons waarom je mee wilt en hoe je de 
stedelingenband vorm wilt geven in je eigen 
activiteiten of project(en). Stuur je motivatie naar:
elsdesmet@verhalenhuisbelvedere.nl. Voor 1 juni 
2017. We hebben dan voldoende tijd om de juiste 
koppeling te maken met stadsmakers in Marseille. 
Kosten voor deze excursie: omstreeks e 400,-.
Bij meer inschrijvingen dan dat er plaatsen zijn, zal de 
initiatiefgroep een keuze maken op basis van motivatie 
en variatie. 
 

Wil je meer informatie over 
Living Lab Moving*Marseille
 neem dan ook een kijkje op
movingmarseille.wordpress.com
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