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‘THE LIFE’ EN ‘DE GROND’:
EEN BIJZONDER STADSPROJECT
ARSENAAL/LAZARUS steekt

letterlijk de hand uit naar alle Mechelaars,
met een tweeledig stadsproject waarin Mechelen en zijn bewoners de
hoofdrol spelen. We willen de Mechelaars de kans geven elkaar beter
te leren kennen én we willen hen de mogelijkheid bieden ook actief
mee te bouwen aan de toekomst van de stad.
is een theatervoorstelling, een verhalenshow waarin
de stadsbewoners aan het woord worden gelaten. De deelnemers vormen samen
een nieuw Stadsgezelschap, dat ondertussen zo’n 30 leden telt. Zeven afleveringen
over evenveel fases in het leven, gespreid over vijf jaar. Voor iedereen die bereid is
zijn/haar verhaal of ervaringen te delen met het publiek. In samenwerking met
Cultuurcentrum Mechelen, beeldsmederij DE MAAN, e.a.

The Life of Mechelen

Met De Grond der Dingen nodigen we de stadsbewoners uit om in te grijpen
in de realiteit. Wij doen een symbolische gift: elke Mechelaar krijgt van ons een
‘startkapitaal’ van 1 m² grond. Die vierkante meter kan je inzetten ter verbetering
van je stad. Door zelf een voorstel te doen dat de gemeenschap ten goede komt, of
door hem af te staan aan een initiatief waar je in gelooft. Iets dat je wil toevoegen
aan de stad omdat je het mist, of iets dat je graag veranderd ziet omdat je gelooft
dat het beter kan. In samenwerking met Museum Hof van Busleyden.

THE LIFE OF MECHELEN #2 LEREN EN SPELEN
De eerste editie The Life of Mechelen #1 Het prille begin (september
2017) was een groot succes!
Voor de tweede aflevering focust het Stadsgezelschap op verhalen
over de kindertijd van 6 tot 12 jaar. Leren en groeien, naar school
gaan en spelen, speelgoed en liedjes, broertjes en zusjes, huisdieren
en hobby’s, ziekte en vreugde maar ook pesten en het verschil van
kindertijd vroeger en nu komen aan bod.
Bijzonder aan deze editie is dat er ook een groepje kinderen op
de scène staat die zelf in deze levensfase zitten.
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DOE MEE!
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