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Dit boekje is gemaakt bij de lancering van het project dat City 
Mine(d) en haar partners realiseren in 2010. Het is het eerste 
boekje van een hele reeks, waarmee we u in de loop van het 
jaar op de hoogte willen houden.

De partner  initiatieven delen de ambitie  om onze steden te 
verbeteren, en wel door concrete acties op publieke plaatsen. 
We doen dit met architectuur, maar ook met stadsplanning, 
cinema,  kunstprojecten,  kraak-bezetting,  actie-onderzoek, 
publicaties en debat.  

We  geloven  dat  het  streven  naar  gelijkheid  en  participatie 
lokaal gebeurt, maar ook internationaal, en dat creatieve en 
positieve  acties  daartoe  bijdragen.  Sommigen  onder  ons 
hebben al 10 jaar actie voeren in de stad op hun palmares, 
anderen zetten hun eerste stappen. 

Sommigen hebben een achtergrond in de kunsten, in directe 
actie, in onderzoek of beleid. Maar allemaal zijn we ontstaan 
“van  onder  uit”  en  focussen  we  op  acties  waarmee  we 
verandering willen brengen in de manier waarop onze steden 
worden bestuurd en onze economie georganiseerd. 

Dat dit boekje een zelf geprinte en zelf vormgegeven uitgave 
is, en geen blinkende brochure, hebben we bewust gekozen. 
We willen dat het kan veranderen, dat het op een interactieve 
manier wordt gelezen. Met uw feed-back  verfijnen we onze 
plannen en hertekenen we de kaarten. 

Wil  u  bijdragen  aan  dit  2010  project,  of  aan  één  van  de 
volgende boekjes? Neem dan contact op met City Mine(d) of 
één van de partners.
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29
Jan

30
Mrt

1
Mei

15
Sep

19
Nov

plaats:
KVS – Bol, Lakensestraat 146, 1000 Brussel

agenda: 
Lancering van internationale samenwerking 2010 

met:
-13 partner-organisaties
-Erik Swyngedouw
-Wafflebank Investment Bank 
-Fou de Coudre: www.foudecoudre.be
-Foire aux Savoir-Faire: www.foiresavoirfaire.org
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Erik Swyngedouw 

Voor  deze lancering is  Erik  Swyngedouw uitgenodigd 
om te  spreken over  Stad,  Activisme en Post-politics. 
Dat laatste concept, waarmee hij sinds kort focust op 
natie en staat, vermengt hij met zijn ervaringen en reeds 
lang lopende samenwerking met verschillende van de 
13 partner organisaties.  

Swyngedouw is Geografie professor aan de School of 
Environment and Development van de Universiteit van 
Manchester.  Hij  wijdt  zich  aan  politiek-economische 
analyse van het hedendaags kapitalisme en publiceerde 
verschillende  basiswerken  over  economische 
globalisering,  regionale  ontwikkeling,  financiering  en 
stedenbouw. Zijn werk bevraagt politiek burgerschap in 
het  licht  van  de  veranderende  verhoudingen  tussen 
staat (governance), burgermaatschappij en markt. 

Als geboren Belg en met een grondige kennis van het 
Nederlands,  Engels,  Frans  en  Spaans,  studeerde  hij 
eerst in Leuven en voltooide hij  nadien een Doctoraat 
over "The production of new spaces of production" aan 
de  Johns  Hopkins  University  (1991)  onder  supervisie 
van befaamd marxistisch geograaf  David Harvey.  Van 
1988 tot 2006 gaf hij les als Geografieprofessor aan de 
Oxford University en was hij  Fellow bij  het St. Peter's 
College. Sinds 2006 is hij verbonden aan de Universiteit 
van Manchester.
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The Wafflebank Investment Bank 

is de enige overgebleven investeringsbank in de wereld. 
Ze is opgericht in Londen tijdens het financiële rampjaar 
2008 en laat mensen toe te investeren met 
vaardigheden, kennis en talenten. Met een 
chequesysteem maken klanten hun vaardigheden 
beschikbaar voor de bank. In ruil biedt de bank hen een 
wafel en een netwerk.

In het nieuwe decennium begeeft de Wafflebank zich op 
onontgonnen terrein:  het  opent  een  VC!  Een Venture 
Capital  fonds.  Met  andere  woorden:  ze  doet  aan 
vaardighedenwerving  met  als  doel  een  zeer  specifiek 
project op te starten. Om te weten te komen om welk 
project  het  gaat  en  hoe  je  het  mee  kan  realiseren, 
bezoek het Wafflebank kantoor in de foyer van de KVS 
dat voor de gelegenheid de deuren opent.

Fou de Coudre

is  een  multidisciplinair  theatercollectief  dat 
performances,  interventies  en  creatieve 
groepsbegeleidingen  aanbiedt.  Fou  de  Coudre  staat 
voor verrassende prikkels geven, complexloos uit de bol 
gaan, gangbare patronen en denkbeelden op hun kop 
zetten en mensen uit hun dagelijkse sleur halen. 

www.foudecoudre.be
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Foire aux savoir-faire

“De smaak en de finesses van het doe-het-zelven te 
pakken krijgen en plezier beleven aan dingen (aan)leren, 
aan creatieve uitleving, het verminderen van je 
ecologische impact en het aanpassen van je 
consumptie aan je noden.” Het doel van de Foire aux 
Savoir-Faire is eenvoudig, maar de consequenties zijn 
enorm: meer pret, minder afval, gelukkigere mensen en 
minder geld kwijt. 

Bezoek hen in de foyer van de KVS.

www.foiresavoirfaire.org
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29
Jan

30
Mrt

1
Mei

15
Sep

19
Nov

plaats:
Londen, UK

agenda: 
Lancering van een kortfilm over micro-initiatieven in 
Londen, als onderdeel van het project Micronomics

met:
-City Mine(d) London
-Spectacle, independent film makers 
www.spectacle.co.uk
-cyclist collective Bicycology
www.bicycology.org.uk
- . . . 
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29
Jan

30
Mrt

1
Mei

15
Sep

19
Nov

plaats:
Brussel

agenda: 
start van de Meimaand, Micronomicsmaand

met:
-City Mine(d) en haar Micronomics network
-MicroMarché
-Les Bains::Connective
-. . . 
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Meimaand, Micronomicsmaand

Na 2 (of 3) Micronomics Festivals zijn we de tel al kwijt. 
Tijd dus om aan iets  nieuws te beginnen. We willen alle 
skills  en  vaardigheden  die  we  in  de  loop  van 
Micronomics  zijn  tegengekomen  in  één  enkel  project 
gieten.  Daarin  moeten  we  die  skills  kunnen  testen, 
aanleren,  doorgeven,  tonen en  vooral  ook  bestoefen. 
Het  project  moet  bijgevolg  sociaal,  vernuftig,  fijn  en 
functioneel zijn.

We gebruiken  hiervoor  de  eerste  drie  weekends  van 
mei  en  betrekken  zowel  lokale  als  internationale 
connecties bij concept en bouw. Plan in elk geval niks 
anders  voor  die  drie  weekends,  Micronomics heeft  u 
nodig!
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29
Jan

30
Mrt

1
Mei

15
Sep

19
Nov

plaats:
Ljubljana, Slovenië

agenda: 
Voorbereiding van het November Forum 

met:
-Kud Mreza
-13 partner-organisaties
-...
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29
Jan

30
Mrt

1
Mei

15
Sep

19
Nov

plaats:
Flagey  – 27 Heilig Kruisplein, 1050 Brussels

agenda: 
Forum met conclusies uit de ideeënoproep

met:
-13 partner-organisaties
-75  Brusselse ideeën
-75 ideeën van overal
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November Forum

Het project dat we in 2010 realiseren culmineert in een 
Forum in November. Het heeft tot dusver geen naam, 
maar de ambities zijn des te duidelijker: de “bottom up” 
creativiteit uit verschillende Europese steden tonen en 
vieren.

Het Flagey gebouw is alvast gereserveerd op 19 en 20 
november . We kunnen tot 75 mensen naar Brussel 
uitnodiging om ideeën uit te wisselen en te netwerken, 
netwerken, netwerken. De rest is nog open en zal in de 
loop van het jaar duidelijker worden. Goede ideeën zijn 
welkom.
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ideeënoproep

lancering  na 29 januari  

IDEEËN
van Lokale groepen 
over hoe lokale acties 
sterker worden door 

internationale 
samenwerking

Lokale groepen
bestaand of speciaal 
bijeengekomen
-LOKAAL ACTIEF 
-GEEN LID VAN EU 
NETWERKEN
-POSITIEF EN CREATIEF  

IDEEËN als buurtwerk, kunst in publieke ruimte, 
onderzoeksthema's, beleidsvoorstellen, ... zijn welkom 
zolang ze lokaal werken en internationaal impact hebben;
bijvoorbeeld: hetzelfde doen op hetzelfde moment in 
verschillende steden, vanuit verschillende landen naar 
dezelfde lokale overeid schrijven, naar verschillende steden 
reizen met hetzelfde object, ....  

UITNODIGING

19 – 20 – 21
november 2010

FORUM FLAGEY

75 internationale + 75 Brusselse
= 150 IDEEËN
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Online community 
Met de dingen die we creëren, doen of leren, proberen we 
een  impact  te  hebben  die  verder  gaat  dan  onze  lokale 
gemeenschap.  We wisselen gedachten en ervaringen uit met 

mensen  in  verschillende  landen  en 
zelfs tijdszones; en we vinden graag 
betrokkenheid  en  back-up  aan  de 
andere kant van de wereld. Hoewel 
technologie zulke samenwerking zou

moeten toelaten, is dat in de praktijk zelden waar. Daar zijn 
vele verklaringen voor: van  praktische – ik heb geen tijd voor 
met het aanzetten van communicatiekanalen- tot de politieke 
– Google en Facebook kijken over je schouder mee. Maar we 
denken dat er een manier moet zijn. Daarom lanceren we de 
City Mine(d) Enquête. 

We willen weten welke communicatiemiddelen u al gebruikt, 
en over welke onderwerpen u graag  wil  spreken. Dit helpt 
ons om een systeem uit te vinden dat u toe laat om uw vinger 
aan de pols houden en om ideeën en plannen uit
uit te wisselen over stad, economie, democratie, 
cultuur,  politiek,  stedelijke  interventies,  dingen 
waaraan we zelf nooit dachten.  

Om regelmatig te communiceren, om elkaar en elkaars werk 
te  leren  kennen  en  om  samen  te  werken  met  een 
internationale groep van mensen is het nodig de juiste mix van 
communicatiemiddelen te vinden. We willen dat mensen delen 
wat ze doen en hoe ze dat doen zodat we van elkaar kunnen 
leren hoe het beter te doen. Dat moet ons dan weer toelaten 
om  meer  invloed  te  hebben  op  stad,  economie  en 
democratie.

Ervaringen uit-
wisselen met

mensen in 
verschillende 

landen

Wat we 
doen en 
hoe we 
dat doen
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Stap 1 in het bouwen van 

 

ATELIER

plaats voor het  DELEN van 
meningen, ideeën, ervaring

samenwerken

bestaat uit

 stembus
waar je naar reacties peilt
tools: polls, surveys...

  tekentafel
waar je bijbabbelt en plannen maakt
tools: chat, Skype, ...

 drukkerij
waar je samen teksten schrijft
tools: wiki, ...

☕  koffiezet-machine
waar je bijbabbelt en plannen maakt
tools: chat, Skype, ...

VITRINE

plaats om te TONEN 
wie je bent, wat je 
doet en wanneer je 
iets doet

tonen

  profielen

 kalender

bestaat uit 

Online community
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een Online Community is het lanceren van en enquête over 
Wie Wat gebruikt.  Op dit  moment zijn  we deze enquête in 
verschillende  Europese  landen  aan  het  voorbereiden.  De 
locals noemen ze :

City Mine(d) undersøgelsen 

  έρευνα του City Mine(d)

L'enquesta Ciutat Mina(da)

Проучването на City Mine(d)

Prieskum City Mine(d) 

Das City Mine(d) Survey

City Mine(d) Sondage 

Indagine di City Mine(d) 

De City Mine(d) enquête

The City Mine(d) survey 

City Mine(d) Sondagem

Sondaż  City Mine(d)

City Mine(d) – kysely

City Mine(d) undersökningen

Sondaj City Mine (d) 
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Partners 
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City Mine(d) (°1997)
Brussel

City  Mine(d)  ontstond  in  1997  uit  een  netwerk  van 
stedelijke activisten, inwoners, artiesten, architecten en 
culturele en sociale organisaties. Tijdens de voorbije 12 
jaar  ontwikkelde  het  meer  dan  100  stedelijke 
interventies in achtergestelde buurten in Brussel, maar 
ook in Belfast, Rotterdam, Sheffield, Milaan en Berlijn. 
Het werk varieert  van openluchtcinema en theater tot 
architectuur en directe actie. 

City  Mine(d)  combineert  projecten  in  publieke  ruimte 
met  ondersteuning  van  micro-initiatieven,  debat  en 
invloed  op  de  stedelijke  agenda.  City  Mine(d)  bereidt 
momenteel  Micronomics  in  Mei  ’10  voor  en  een 
internationaal forum in November ’10. 
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City Mine(d) Barcelona (°2002)
Barcelona

City  Mine(d)  Barcelona  is  de  plaatselijke  afdeling  van 
City Mine(d). Het organiseert: 
-Jornadas  Krax:  een  jaarlijkse  bijeenkomst  van  het 
netwerk  van  stedelijke  initiatieven  van  Caracas  tot 
Tokyo;
-Krax.TV: een reeks documentaires en master classes; 
-Krax.la Gira: een uitwisselingsprogramma waarbinnen 
stedelijke  initiatieven  technische  en  culturele  ervaring 
gedeeld worden 
-Krax.citymined.org:  een  blog  met  bijdragen  van  het 
hele netwerk. 

In het verleden was City Mine(d) actief in de buurt Poble 
Nou, en voltooide onlangs een  mapping  oefening met 
de  inwoners  van  Barceloneta  en  met  de  grafische 
ontwerpers  van  de  Iconoclasistas  groep  uit  Buenos 
Aires.
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City Mine(d) London (°2003)
Londen

City  Mine(d)  is  opgericht  in  Londen  in  2003  als  een 
lokale  tak van City Mine(d). 

Het combineert: 
- de productie van interventies in publieke ruimte van 
achtergestelde gebieden: PingPongProject in Wembley 
of Carbuncles Way in Tottenham; 
- de publicatie van brochures: Networkbook for Urban 
Parts, Toolbook;
- workshops gelinkt aan de ontwikkeling van het Kings 
Cross treinstation of de site van de 2012 Olympics. 

Sinds 2007 focust City Mine(d) London op de stedelijke 
economie (Micronomics). Momenteel werkt het aan een 
kortfilm die micro-initiatieven toont en netwerkt.
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Echelle Inconnue (°1998)
Rouen

Echelle Inconnue startte op in Rouen in 1998 rond de 
vraag:  “Wat  is  de  ruimte  waarin  we  leven?  Is  het 
architectuur?  Stedenbouw?”  Deze  bevraging  van  de 
stad is uitgedrukt in projecten in de publieke ruimte met 
architecten,  kunstenaars,  inwoners,  daklozen, 
nomadische gemeenschappen, militanten, in projecten 
gaande van mapping oefeningen en bouwprojecten tot 
een het hoeden van schapen doorheen hun thuisstad 
Rouen.   

Echelle Inconnue organiseert workshops daar waar de 
mensen wonen met wie ze werken (een Roma kamp, 
een daklozencentrum, een anders-globalistisch dorp), in 
steden  als  Annemasse,  Naples,  Budapest,  Montréal, 
Bordeaux en Orléans.
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FSSK (°1997)
Gothenburg

Forum för  studier  av  samtidskulturen (Forum voor  de 
studie  van  Hedendaagse  Cultuur)  werd  opgericht  in 
1997 als een ontmoetingsplaats voor onderzoek tussen 
verschillende  faculteiten  en  disciplines  binnen  de 
Gothenburg University.

Sinds  2006  organiseert  FSSK  samen  met  het 
Gothenburg  Stadsmuseum  seminaries  en  workshops 
over  stedelijke  ontwikkeling  en  de  rol  van  cultuur. 
Stedenbouwkundigen,  culturele  actoren,  activisten, 
architecten,  stedelijke  onderzoekers  en  studenten 
nemen deel aan de activiteiten.  

Door  middel  van  deze  workshops,  seminaries  en 
onderzoek,  streeft  FSSK  naar  de  verbreding  van  de 
discussie over stedelijke ontwikkeling en civil society en 
de betrokkenheid van een diverser publiek. 
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INURA  (°1991)
Zurich / Berlin

INURA is een netwerk van mensen die bezig zijn met 
actie en onderzoek in buurten en steden. Het Netwerk 
bestaat  uit  activisten  en  onderzoekers  van 
gemeenschaps-  en  milieugroeperingen,  universiteiten, 
en  lokale  besturen,  die  ervaringen  willen  delen  en 
meewerken aan gemeenschappelijk onderzoek. 
Voorbeelden van de kwesties waarin de leden van het 
Netwerk  onder  andere  betrokken  zijn:  grootse 
stadsvernieuwingsprojecten,  de  stedelijke  periferie, 
buurt-gedragen projecten rond milieu, stedelijke verkeer 
en  transport,  stedelijke  arbeidsmarkt,  doe-het-zelf 
cultuur, en sociale huisvesting. Telkens is het onderzoek 
nauw verbonden met lokale actie en initiatief  en is het 
er een product van.
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Kriterion (°2006)
Sarajevo

Kriterion is een art house cinema en cultureel podium in 
Sarajevo  dat  cultuur,  werkgelegenheid  en 
ondernemerschap combineert. Studenten, ondersteund 
door een aantal experts, zijn verantwoordelijke voor het 
management.  Na enkele jaren maken ze plaats  voor 
een  nieuwe  generatie.  Deze  continue  rotatie  zet 
Kriterion  in  het  brandpunt  van  verandering  in  de 
samenleving. Het voorziet  Sarajevo van ervaren jonge 
professionals en verhoogt hun op de arbeidsmarkt. 

Kriterion  ontwikkelt  regelmatig  vertoningen  van  art 
house en  sociaal  geëngageerde  films,  organiseert 
bijeenkomsten over  het  wel  en wee van de regionale 
cinema, evenals debatten en workshops.
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KUD Mreza (°1995)
Ljubljana

KUD  Mreža  werd  opgericht  in  het  onafhankelijke 
cultuurcentrum Metelkova Mesto in Ljubljana in 1995. 
Sindsdien  is  KUD  Mreža  actief  op  het  gebied  van 
beeldende kunst, video- en theaterproducties binnen dit 
befaamd complex van artiestenstudios, clubs, galerijen 
en concerthallen. 

KUD  Mreža  organiseert  culturele  en  educatieve 
evenementen (tentoonstellingen, concerten, rondetafel-
gesprekken,  workshops,  openbare  lezingen, 
residenties)  en  beheert  zowel  de  Menza  Prikoritu 
concerthal als de Alkatraz Gallery. Het werkt regelmatig 
samen  met  lokale  en  buitenlandse  kunstenaars  in 
verscheidene  andere  uiteenlopende  stedelijke 
kunstprojecten.  Het organiseert ook het jaarlijkse Red 
Dawns feministisch en  queer kunstenfestival.
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Precare.it (°2007)
Milaan

Precare.it werd in 2007 opgericht door buurtvereniging 
Cantieri  Isola,  onderzoekslaboratorium  Multiplicity.lab 
van het Politechnico van Milaan en City Mine(d).
Het  streeft  ernaar  leegstaande  gebouwen  ter 
beschikking te stellen van de stedelijk-sociale beweging 
–  inclusief  lokale  bewoners,  activisten,  artiesten, 
onderzoekers – om er hun activiteiten op te starten. 
Precare moedigt eigenaars aan om tijdelijk gebruik van 
hun  leegstaande  gebouwen  toe  te  laten;  om  de 
aandacht te vestigen op het feit dat een leeg goed, zelfs 
voor  enkele  weken,  een  individu  of  een  groep  de 
mogelijkheid kan geven een project te realiseren,  een 
performance  uit  te  voeren,  een  onderzoeksproject  te 
beginnen of een ontmoetingsplaats te creëren.  Precare 
werd oorspronkelijk opgestart in Brussel in 1999.
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Supertanker (°2002) 
Kopenhagen

Supertanker is een netwerk van activisten met interesse 
in cultuur, stedelijke ruimte, maatschappij, discussie en 
design. Door middel van workshops, conferenties, het 
realiseren  van  projecten,  publieke  evenementen  en 
mappings, voeren ze experimenten uit en zetten ze aan 
tot dialoog.

Supertanker  wil  binnen  de  discipline  van  de 
stadsplanning  ruimte  creëren  voor  dagelijks 
levenservaring.  Hiervoor  ontwikkelde  het  een 
alternatieve participatiemethode die “Fri Proces” heet. 

Supertanker werkte samen met de Stad Kopenhagen, 
de gemeenschap van Christianshavn, met de kinderen 
van  Hillerød  Skole  om  hun  eigen  lagere  school  te 
ontwikkelen en met de University of Roskilde om een 
studio een DIY-facelift te geven.
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Talaash (°2008)
Vienna

Talaash is een in Wenen gebaseerd platform voor jonge 
kunstenaars  en  onderzoekers  die  werken  rond  Zuid-
Oost-Azië.  

Het zet publieke evenementen op, stelt  het werk van 
jonge mensen open voor een breder publiek, stimuleert 
de  uitwisseling  van  kennis, organiseert  ontbijt-
bijeenkomsten en Urdu en Hindi taallessen.

Talaashs hoofddoelen zijn: 
-ondersteunen van projecten, initiatieven en ideeën van 
jonge  mensen  op  het  gebied  van  kunst  en  sociale 
wetenschappen. 
-uitwisselen van ideeën en kennis over de continenten 
heen,  ontkrachten  van  stereotiepen  over  “Derde 
Wereld”  landen  en  burgers  en  het  inzetten  van 
waardevolle  global  experience in  een Europese lokale 
context. 
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The Responsive City (°2004)
Istanbul / Delft

The Responsive City  is  een netwerk  van ontwerpers, 
architecten, planners, onderzoekers en buurtgroepen. 
Het werkt samen met buurtorganisaties (zoals Gülensü 
in Istanbul)  om hen te helpen bij  het ontwikkelen van 
een visie over hun buurt; met stadsbesturen (o.a. van 
Almere en Istanbul)  om stadsvisies  en -strategieën te 
ontwikkelen;  en  creëert  nieuwe  educatieve 
instrumenten, zoals city design games.  
The  Responsive  City  focust  zowel  op  steden  in  het 
Midden-Oosten en de Balkan als op Europese steden 
die beïnvloed zijn door migratie uit het oosten.  
Het  werkt  momenteel  in  Istanbul  2010 aan een  real-
time actie-onderzoek  en  aan  Mapping  Cairo,  het  in 
kaart brengen van de dynamiek van Cairo.
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Workstation Ideenwerkstatt Berlin (°1998)
Berlin

The  Workstation  is  sinds  1998  actief  in  Berlijn  rond 
kunst,  cultuur  en  sociale  aangelegenheden.  De 
activiteiten ontwikkelen zich langs 4 assen:
Projekt Arbeit: stelt de notie van Arbeid en Werk in onze 
maatschappij in vraag en ontwikkelt nieuwe strategieën 
en ideeën voor wat werk kan zijn
Urban  development  en  Garden  Project:  moedigt 
mensen aan om actief deel te nemen in de vormgeving 
van  hun  steden,  zowel  in  masterplanning als  in  het 
concreet realiseren van stadstuinen 
New Media:  runt  een  mediaruimte  waarin  5  mensen 
werken om gebruikers te begeleiden, met Linux user-
groups en gratis draadloos internet.
Project  Initiatives:  projecten  die  zijn  voortgekomen uit 
het Workstation maar nu onafhankelijk bestaan. 
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contact
voor meer informatie

City Mine(d) 
02 779 59 00

Sofie Van Bruystegem
0485 18 83 31
sofie@citymined.org

Jim Segers
0487 905 436
jim@citymined.org

Fanny Courieult
fanny@citymined.org
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Met steun van:

de European Commissie:

de Belgian Federale Overheid 

de Vlaamse Overheid

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de Vlaamse Gemeenschapscommissie

de Stad Brussel
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