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LEER VAN 2600
JAAR MIGRATIE IN
DE MARSEILLE
MELTING POT.

LEER HOE BOTTOMUP WERKT IN EEN
STAD MET VELE
UITDAGINGEN.

LEER VAN
STADSMAKERS EN
HUN CONCRETE
STADSPROJECTEN.

URBAN FIELD TRIPS IN MARSEILLE
MET JOKE QUINTENS EN DIRK CHAUVAUX

Marseille is hot. Niet alleen omdat de zon hier 300 dagen per jaar schijnt, maar vooral
omdat er iets broeit. Op enkele jaren tijd is Marseille uitgegroeid tot een hotspot aan de
Middellandse Zee. Franse jongeren trekken er massaal naartoe en verkiezen de volkse,
uitdagende Cité Phocéenne boven Parijs, Lyon of Lille. Omdat het hier beweegt en vibreert,
van onderuit.
Na Marseille Culturele Hoofdstad in 2013 positioneert deze havenstad zich ook steeds meer
als culturele hoofdstad van de Middellandse Zee. Dat is niet eens zo raar. Marseille heeft
2600 jaar ervaring met migratie. Al van toen Griekse zeevaarders de stad stichtten vormt zij
een kruispunt van mediterrane culturen en de afgelopen tweehonderd jaar van volkeren uit
de hele wereld. Na zoveel ervaring is superdiversiteit het nieuwe normaal. Dit en de
ongeëvenaarde veerkracht van haar inwoners om na iedere tegenslag weer op te leven,
maakt Marseille dé plek in Zuid-Europa om te ontdekken en van te leren. Hier broeit iets en
het groeit van onderuit.
Maak kennis met en
We nodigen je uit om kennis te maken met dit Marseille, samen met
laat je inspireren
Joke Quintens en Dirk Chauvaux, die ook niet aan de lokroep van door de stadsmakers
deze stad konden weerstaan. Zij komen er al 20 jaar en hebben zich
die Marseille divers
er in de zomer van 2017 definitief gevestigd. Zij leiden je rond in
deze boeiende melting pot, waar ieder initiatief van onderuit lijkt te en uitdagend maken.
ontstaan en stadsmakers de rol van een afwezige overheid
overnemen. Joke doet dit met haar jarenlange ervaring in participatie,
co-creatie en bottom up initiatieven. Dirk met zijn ervaring als schrijver en verhalenverteller.
Ontdek samen met hen het volkse Marseille, het activistische Marseille, het superdiverse
Marseille en ontmoet de mensen van Marseille.
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Beleef een Urban Field Trip
van 3 dagen in Marseille.
Leren van Marseille.
Behalve een studiereis noemen we het ook graag een
transitiereis, waarbij je de zinderende kracht van deze stad
voelt en proeft.
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Joke, Dirk,
stadsmakers en
Moving*Marseille

We dompelen je 72 uur onder in Melting Pot Marseille. We
bezoeken verschillende bottom up initiatieven waarin
actieve inwoners hun omgeving en leven een nieuwe vorm
geven, of het nu economisch, sociaal, dan wel cultureel is.
We gaan in gesprek met stadsmakers en wisselen ideeën
uit die tot blijvende contacten leiden. We ontdekken de
multiculturele smeltkroes van Marseille en ervaren hoe
superdiversiteit het nieuwe normaal is.
Iedere Urban Field Trip wordt op maat van de bezoekers
ontworpen (superdiversiteit en migratie, stadsontwikkeling,
samenlevingsopbouw, duurzaamheid, gender…), zodat zij
een maximale ervaring kunnen beleven en nieuwe inzichten
kunnen verwerven.
Tijdens deze Urban Field Trip maak je kennis met de stad
en haar inwoners en ervaar je persoonlijk de kracht die hier
iedere dag van onderuit opborrelt. Wij garanderen je dat je
terugkeert met een lading nieuwe ideeën, inspiratie en
energie.

Praktisch
Wil je een aanbod op maat van je vraag? Mail
joke@dwarsdenkers.be of bel +32 474 97 62 72.
De richtprijs voor de deelname aan een Urban Field Trip is
399 euro per persoon (21% btw inbegrepen) in een groep
van maximaal 10 personen.
We kunnen ook zorgen voor aangepaste prijzen op maat
van volledige groepen, naargelang grootte en wensen.
Hierbij zijn de reis met de Tgv of het vliegtuig, het veblijf
en maaltijden niet inbegrepen. Die kost varieert naargelang
promoties, het seizoen en het gewenste vervoer en of men
aparte kamers wil of een tweepersoonskamer. Deze kosten
kunnen beperkt worden tot 250 euro pp. Wij helpen graag
waar we kunnen.
Joke Quintens & Dirk Chauvaux
3, Montée Belle Vue
13007 Marseille
France

Joke Quintens en Dirk
Chauvaux zijn twee Belgen
die met hun Living Lab
Moving*Marseille op zoek
gaan 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.
Volg Moving*Marseille ook
op Instagram en Facebook
via @movingmarseille

