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Ontdek en leer van Marseille

In nog geen 20 jaar is Marseille geëvolueerd van een van de meest 
verguisde steden in Europa tot één van de meest bruisende. Joke Quintens 
zette er samen met Dirk Chauvaux een Living Lab “Moving*Marseille” op 
en nodigt met Urban Field Trips mensen uit om Marseille te ontdekken, te 
proeven en te voelen. En ervan te leren. 


De Urban Field Trips van Moving*Marseille nemen je mee op tocht door de 
stad samen met verschillende stadsmakers (stadstuinier tot 
straathoekwerker of imam, bezetters van ruimte tot festivaldirecteur of 
activist tegen zwerfvuil), om de kracht, schoonheid en kansen van superdivers Marseille te 
ontdekken. Want diversiteit is een versneller van succesvolle verandering, de veerkracht van 
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De Urban Field 
Trips van Joke 

Quintens en 
Dirk Chauvaux


Schrijf nu in!

MELTING POT & 

DIVERSITY 
14-17 SEPTEMBER ‘17

URBAN 
DEVELOPMENT 

5-8 OKTOBER ‘17

NATURE BASED 
SOLUTIONS 

18-20 OKTOBER ‘17

Maak kennis met 
de stadsmakers 

die Marseille 
divers, groen en 

uitdagend   
maken

OPEN URBAN FIELD TRIPS 
MARSEILLE MET STADSMAKERS

https://movingmarseille.wordpress.com/contact
http://www.movingmarseille.com
https://movingmarseille.wordpress.com/contact
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mensen overwint crisissen en cultuur is de motor van 
heropleving. Ervaar de levendige, kleurrijke energie 
waarmee deze volkse stad een nieuwe toekomst opbouwt.

Lees hier enkele testimonials. 


Drie open trips in het najaar

Moving*Marseille neemt je mee op maat van een groep van 
zes tot tien personen. Voor wie geen groep van zes heeft, zijn 
er dit najaar drie Open Urban Field Trips waarop je individueel 
kan inschrijven: Melting Pot en diversiteit, Stadsontwikkeling 
en Nature Based Solutions. Bij de eerste twee is de voertaal 
Nederlands (en Frans of Engels bij de stadsmakers), de derde 
heeft als voertaal Engels en focust op een internationaal 
publiek. 


Melting Pot (Nederlands)  14-17 september 2017


Al 2600 jaar lang is Marseille de melting pot van de 
Middellandse Zee. Al die tijd kwamen en gingen hier volkeren 
vanuit alle windstreken. Diversiteit is in Marseille gewoon een 
feit en dus ook al lang geen issue meer. Samen met 
stadsmakers leren we de melting pot van Marseille kennen en 
hoe je van diversiteit een sterk merk maakt.  Programma 
(PDF)


Urban Development (Nederlands) 5-8 oktober 2017


Op amper 20 jaar evolueerde Marseille van meest verguisde 
stad naar een hippe metropool, zonder evenwel haar typische 
Provençaalse wijkgevoel te verliezen. Euroméditerranée is het 
grootste stadsontwikkelingsproject in Europa. Samen met 
architecten, stadsplanners en andere stadsmakers ontdekken 
we hoe Marseille een opzienbarende transitie meemaakt. 
Programma (PDF)


Nature Based Solutions (English) 18-20 oktober 2017


Het grondgebied van Marseille bestaat voor vijftig procent uit 
natuur. En natuurlijk ligt het ook aan de Middellandse Zee. 
Maar in de stad zelf veroveren groene oases en een 
ecologische spirit steeds meer terrein. Samen met 
stadsmakers gaan we op op pad langs groene living rooms, 
speelpleinen, stadstuinen en hoe van onderuit één van de 
grootste problemen van Marseille wordt aangepakt: zwerfvuil. 
Programma (PDF)


 


Praktisch 

Prijs per persoon voor deelname aan één van de 
programma’s: 399 euro (21 % btw inbegrepen). Deelnemers 
staan zelf in voor hun reis en verblijf. Bij de eerste twee trips 
zijn dat drie nachten, bij de laatste is dat twee nachten. Wij 
geven graag tips op maat van jouw wensen. 


Interesse? Vragen? Inschrijven? Doe een mail                        
of bel naar +32 474 97 62 72
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Joke en Dirk, 
stadsmakers en 

Moving*Marseille. 

Joke en Dirk zijn twee Belgen 
die zich definitief in Marseille 
hebben gevestigd omdat ze al 
bijna 20 jaar verliefd zijn op 
deze uitdagende stad. 

Met hun Living Lab 
Moving*Marseille gaan ze op 
zoek naar de wortels van de 
inwoners van Marseille en hoe 
zij de stad vooruit stuwen. 
Joke en Dirk delen hun 
ervaringen door Urban Field 
Trips te organiseren en je 
kennis te laten maken met de 
stadsmakers van Marseille.

www.movingmarseille.com

facebook

instagram
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