
OPEN AANBOD 2-5 MEI 2019 WWW.MOVINGMARSEILLE.COM

Zin om Marseille, de meest rebelse en superdiverse stad van Frankrijk, dwars van de platgetreden paden, 
middenin en tussen de locals te verkennen en met inspiratie en nieuwe inzichten naar huis te gaan? 
Samen met Joke Quintens en Dirk Chauvaux, twee door Marseille geadopteerde Belgen, ontdek je de 
opwindendste stad aan de Middellandse Zee. 

Maak kennis met een stad met 2600 jaar ervaring met migratie en diversiteit. Ontdek de alternatieve kant 
van de Fenicische stad en hoe haar inwoners van onderuit aan hun toekomst bouwen. En ga mee op 
ontdekking hoe deze ervaring met migratie werkt, hoe de Middellandse Zee een verbinding is in plaats 
van een grens, hoe identiteit per definitie en bij iedereen meerlagig is, hoe activisme van onderuit de stad 
maakt en hoe ongelijkheid en cliëntelisme de échte uitdagingen zijn.   

Joke en Dirk dompelen je graag onder in de stad die hun hart veroverde en laten je kennis maken met 
een aparte metropool en haar inwoners. 

Voor wie niet als groep kan deelnemen, is er opnieuw een open aanbod waarop je individueel kan 
inschrijven voor 2 tot 5 mei 2019. De eerste dag maak je kennis met de stad, dag 2 is gewijd aan stad 
maken van onderuit en sociale innovatie, dag 3 duiken we in de superdiverse stad en leren we van de 
melting pot en we eindigen dag 4 met samenleven in Marseille. Genieten van de pracht van Marseille, 
projecten bezoeken, stadswandelingen maken, verhalen meekrijgen, locals ontmoeten en proeven van 
het multiculinaire aanbod, het zit er allemaal in.  

Stadsmakers ontmoeten staat centraal (aangeduid met *). Deze kiezen we in functie van de deelnemers. 
Het gaat om mensen die uitzonderlijke dingen doen in Marseille of staan voor een verhaal dat we graag 
delen. Van streetartist tot activistisch architect, van sociaal entrepreneur tot inclusief imam. 

STUDIEREIS VAN  
4 DAGEN/3 NACHTEN 

BEGELEID DOOR 
MOVING*MARSEILLE

OPEN AANBOD 
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OPEN AANBOD  
DONDERDAG TOT 
ZONDAG
2, 3, 4 EN 5 MEI
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www.movingmarseille.com 

joke.quintens@icloud.com 

DOOR SUPERDIVERS EN REBELS MARSEILLE 

URBAN FIELD TRIP MET JOKE QUINTENS EN DIRK CHAUVAUX
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Programma vierdaagse 

Donderdag 2 mei - reis + Kennismaking met Marseille. 16-22 u 
Uitkijkpunt Pharo: inleiding op Marseille: over haar geschiedenis, 
politiek, stadsontwikkeling, migratie, rebelse aard.* 
Wandeling rond de Vieux Port, waar Marseille ontstaan is.  
Diner couscous in een vrouwenorganisatie. 

Vrijdag 3 mei - Stad maken van onderuit, sociale innovatie. 9-22 u 
Foresta, metropolitaan park in de noordcités, dat ontwikkeld wordt 
door Yes we Camp.* 
Les Puces, de anarchistische vlooienmarkt als overlevingseconomie 
en nieuwe projecten als Ici Marseille. 
Lunch 
La Friche Belle de Mai, een coöperatieve van cultuurorganisaties. 
Coco Velten, een nieuw ecosysteem rond opvang van daklozen met 
heel wat nieuwe allianties.*  
Marseille Solutions project: hoe ondernemers door een 
maatschappelijke rol op te nemen, uitzonderlijke dingen doen.* 
Diner chez Mama Afrika. 

Zaterdag 4 mei - Melting Pot Marseille, superdiverse stad. 9-22 u 
L’Arbre de L’Espérance, een uniek monument waarbij meer dan een 
half miljoen mensen een boodschap van verdraagzaamheid 
ondertekenden.* 
La Joliette en Mucem, de grootschalige stadsontwikkeling rond de 
haven, met een museum dat de Middellandse Zee centraal stelt. 
Lunch 
Saint Charles en Belsunce, de aankomstplekken van Marseille en 
hoe deze wijken zich ontwikkelden. 
Noailles, de multiculinaire handelswijk van de stad met haar diverse 
ondernemers. * 
Cours Julien, quartier des créateurs of alternatieve wijk van 
Marseille waar streetart ook een Marseille boodschap heeft.* 
Diner bij een Italiaan of Corsicaan.  

Zondag 5 mei - Samenleven in Marseille + reis 9-14 u 
De ontwikkelingen rond de Vélodrôme, dé voetbaltempel van 
Marseille en hoe voetbal verbindt.  
Cité Radieuse van Le Corbusier en samenwonen op grote schaal.  
Het strand als verbindende plek. En …lunchplek. 

Kostprijs: 485 euro inclusief: 4-daagse begeleiding door Joke en 
Dirk, alle bezoeken, alle openbaar vervoer, drie lunches waarvan 
twee uit het vuistje en drie diners, 21% btw. 
Deelnemers staan zelf in voor hun reis per TGV of vliegtuig en hun 
verblijf met ontbijt. Wij geven graag tips op maat!  

Vragen? Meer info?  
mail joke.quintens@icloud.com  
bel +32 474 97 62 72 
www.movingmarseille.com voor foto’s, pers en testimonials. 

Joke, Dirk, 

stadsmakers en 

Moving*Marseille

Joke en Dirk 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.  
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via @movingmarseille
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