
Dag 1 - 19:30
LET’S TALK

Dag 2 - 19:00
LECTURE

Dag 3 - 19:00
WAVES

Dag 4 -18:00
PREPARE BRUSSELS



Planning
In Jozef II

Inleiding13:00

16:30

14:00

13:30 Groepen & thema’s

Ontwerp
Brainstorm

Bezoek locatie
Jozef II, Europkruispunt of 
Woluwe Shopping Center

19:30

DAG 1

Documentaire
Time Rebles

LET’S TALK
Brusselaars en klimaat

met Greenteam, Urban Foxes 
& POOL IS COOL

Receptie
met officiele opening

Bar

12:00 Bar & lunch 
Pasta pesto

Bar & lunch
Wraps

12:00

13:00 Middaglezing
Adaptability 

13:30 Ontwerp
Conceptrealisatie

DAG
 2

19:00LECTURE 
Traumnovelle

in CIVA
Schrijf je in via het FB- evenement!

12:00Bar & lunch
Belegde broodjes

CIVA’s Bar 
in CIVA DAG 3

13:00 Openingslezing 
Cities

13:30 Ontwerp
Uitwerking

18:00 PREPARE BRUSSELS
Vernissage 
met gratis drankje en muziek

13:00Openingslezing
Materials

12:00Bar & Lunch
Croque Monsieur

Bar 

D
AG

 4

13:30Ontwerp  
finalisatie

Bar & muziek

19:00 WAVES
Livemuziek

De uitstoot van broeikasgassen zijn op een recordhoogte, de 
gemiddelde temperatuur op aarde is gestegen met 5,7°C. Het 
stedelijk weefsel is totaal verscheurd door de chronische hitte, 
verwoestende pandemieën, extreme stormen en langdurige 
wateroverlast.  Wat als deze doemscenario’s voor in 2100 rea-
liteit worden, en Brussel bijna onleefbaar zal zijn?
Hoe gaan we als stad en haar architectuur op deze klimaats-
veranderingen reageren? Welke ontwikkelingen zijn er van-
daag al aan de gang om onze plaats te vinden in deze toe-
komst? 
Hoe gaan we als stad en haar architectuur op deze klimaats-
veranderingen reageren? Welke ontwikkelingen zijn er van-
daag al aan de gang om onze plaats te vinden in deze toe-
komst?

URBAN FOXES is een multi-disciplinaire placemaking 
collectief in Brussel die innovatieve en inclusieve projecten 
creëren en faciliteert, maar ook workshops en lezingen orga-
niseert in verschillende landen.  Hun ambitie is om de ge-
zondheid en het welzijn in de stad te verbeteren, waarbij ze 
zich richten op de inclusie van ondergewardeerde doelgroe-
pen, met de nadruk op gratis toegang, het gebruik en creatie 
van hoogwaardige openbare ruimtes en sociale 
interactie. Hun projecten variëren van 
hyperlokaal tot internationaal, tactiel tot 
educatief, van hardware tot software. 
Ze werken als aanzetters, partners of 
begeleiders.

TRAUMNOVELLE  is een kunstcollectief, in 2015 opgericht door 3 
Belgische architecten: Léone Drapeaud, Manuel León Fanjul et John-
ny Leya.  
Met architectuur, ambitie en een kritische geest als gereedschap 
engageren ze zich in de vraagstukken die de huidige wereld met zich 
meebrengt. Doorheen hun oeuvre plaatsen ze geregeld de mens en 
architectuur in relatie tot de klimaatproblematiek. Vanuit verschillen-
de standpunten bestuderen ze oplossingen en bieden ze een frisse, 
onderzoekende kijk op de rol van architectuur in de maatschappij. Ze 
wissellen cynisme af met enthousiasme, terwijl ze pleiten voor kritisch 
denken in de architectuur.   
Traumnovelle heeft naast architecturale projecten en urban planning, 
ook talrijke exhibities gecureerd in België, Polen, Oostenrijk, Duits-
land, Nederland, Italië, Spanje, Portugal, Saudi Arabië, het Verenigd 
Koninkrijk en in de Verenigde Staten, waaronder op de architectuur 
Biennale in Venetië het Belgisch paviljoen: EUROTOPIE in de editie 
van 2018. 

GREENTEAM is een studententeam aan de VUB die het 
milieubeleid van de universiteit overdraagt naar studenten 
en personeel. Aan de hand van verschillende projecten en 
campagnes proberen ze de studenten en personeelsleden 
van de VUB bewust te maken van het klimaatprobleem en 
bieden ze verschillende oplossingen aan. Zo organiseren 
ze ook deze week, van 7 tot en met 11 maart de ‘Low im-
pact week’. In deze week zullen tal van activiteiten plaats 
vinden. Greenteam zorgt er bijvoorbeeld voor dat de resto 
deze week enkel low impact, vegetarisch of veganistische 
maaltijden serveert. Daarnaast plaatsten ze ook de groen-
tenbakken tussen de oude koten. Met dit project willen ze de 
VUB’ers bijleren over urban farming. Op deze manier tonen 
ze ook de voordelen van korte keten producten. 

POOL IS COOL is een onafhankelijk platform van internati-
onale burgerexperten met een achtergrond in architectuur, 
urbanisme, sociologie en management. Hun doel is het her-
introduceren van publiek openluchtzwemmen in Brussel. Om 
dit waar te maken houden ze een lopend onderzoek over de 
sociale, ruimtelijke, financiële en milieu context van Brussel. 
Door verschillende zwemervaringen doorheen de zomer te 
realiseren, toont POOL IS COOL het potentieel van open-
luchtzwembaden in Brussel. Ze houden ook frequent publie-
ke debatten over hun ambitie, met o.a. activisten, politiekers, 
... Hiermee, in combinatie met andere media,  trachten ze 
feedback te krijgen van de mensen voor wie ze zich inzet-
ten, de diverse Brusselse bevolking.
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PRESENTS

JOZEF II
7/03-10/03

DONDERDAG OM 18:00

WOENSDAG OM 19:00

LIVE MUZIEK IN DE BAR

DAGELIJKS VERSE LUNCH 

Dag 1: wraps - Dag 2: pasta pesto
Dag 3: belegde broodjes - Dag 4: croque monsieurs

Elke dag om vier uur pannenkoeken!

AAN STUDENTIKOZE PRIJZEN!
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