
 

 

 

OPROEP TOT DEELNAME: 

1ste editie van het Festival “Brusselse kost”.  

   

Goeiedag,  

 

Wij nodigen u uit om deel te nemen en bij te dragen aan het programma! 

 

Voor wie?  Burgers, collectieven, buurtverenigingen, bedrijven, coöperaties en/of 

projectleiders die actief zijn in de voedseltransitie (kruidenierswinkels, horeca, 

distributie-initiatieven ...), administraties en overheden, verenigingsactoren die actief 

zijn op cultureel, gezondheids-, sociaal en ecologisch vlak en al wie zich in deze 

uitnodiging kan terugvinden. 

  

Voorstelling: Van 16 september tot 16 oktober 2021 zal het Festival Brusselse 

kost in het hele Brusselse gewest inzoomen op alle burger- en collectieve initiatieven 

ten dienste van de voedseltransitie. Er zal ook ruimte zijn voor uitwisselingen en 

debatten over de toekomst van ons voedsel en onze planeet. 

  

Het doel van het festival is de transitie op voedings-, sociaal en ecologisch vlak te 

versterken door ervoor te zorgen dat de Brusselaars kunnen nadenken over de 

voedselproblematiek. Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende visies aan bod te 

laten komen tijdens informatie-, sensibiliserings- en uitwisselingsactiviteiten. 

 

Het festival wil de vele thema's rond de voedselproblematiek bundelen in relatie tot de 

sociale en culturele realiteit van het Brusselse Gewest.   In het bijzonder wil het festival 

erover waken dat het een publiek aanspreekt dat verder reikt dan de kringen en 

netwerken die gewoonlijk bij dit soort evenementen betrokken zijn. 

 

Wie organiseert het festival?  

Dit festival wordt gelanceerd door  "Compagnie Adoc", een documentair 

theatergezelschap achter de show "Nourrir l'Humanité c'est un métier". Het project 

wordt gesteund door Leefmilieu Brussel in het kader van de Good Food-strategie, de 

beweging ‘Agroecology In Action’, ‘Rencontre des Continents’ en een tiental 

verenigingen en partners uit de culturele, sociale en transitiesector. 

 

https://adoc-compagnie.be/


Er wordt een klein comité met sponsors met verschillende persoonlijkheden 

samengesteld. Meer informatie vindt u in het presentatiedossier van het festival.  

  

Het festival zal echter vooral kunnen bestaan dankzij de vele actoren op het terrein 

die op hun manier willen bijdragen tot de transitie van het Brusselse voedselsysteem, 

en die tijdens deze editie een activiteit willen organiseren. Deze uitnodiging staat dus 

open voor iedereen!  

 

Uw deelname aan het Festival door middel van een activiteit zal de diversiteit van de 

voorgestelde activiteiten verrijken, meer weerklank geven aan uw acties en 

convergenties / allianties / verbanden tussen activiteiten bevorderen. 

 

Doe mee en plan een activiteit!  

Wij bieden u daarom verschillende manieren aan om bij het festival betrokken te zijn: 

  

● Door ons de activiteiten mee te delen die u in september/oktober 2021 rond 

deze thema's plant. Wij kunnen deze, indien u dat wenst, in de agenda van 

het festival opnemen;    

● Door tijdens het festival een evenement (workshop, debat, boerderijbezoek, 

toneelstuk ...) te organiseren dat met deze thema's verband houdt; 

● Door een zaal of een ruimte ter beschikking te stellen om een of meer 

evenementen te organiseren; 

● Door een voorstelling, concert, documentaire of ander artistiek evenement 

aan te bieden waarin de voorgestelde thema's aan bod komen; 

● Door de communicatie en de verspreiding van het festival te bevorderen;   

● Door uw andere ideeën en opmerkingen te delen! 

 

Hoe kan u ons bereiken? 

 

● Neem deel aan een van de komende 2 informatievergaderingen die online 

zijn gepland op 20 april van 16.00 tot 18.00 uur. Er zal nog een andere 

vergadering worden gepland in de periode mei-juni. 

Dit zijn de links om in te loggen: 
https://us02web.zoom.us/j/82826252198?pwd=dDZ6T1RPSGJqTG5kMDZHYlIyVEdSUT09 

Vergader-id: 828 2625 2198 

Geheime code: 980281 

 

● Neem contact met ons op per mail om persoonlijk ideeën uit te wisselen  

● Als u een netwerk, een federatie of een platform bent, dan kunnen wij een 

specifieke bijeenkomst met uw leden organiseren. 

 

E-mailadres van het coördinatieteam:   

nourrirbxl@gmail.com. 

  

https://us02web.zoom.us/j/82826252198?pwd=dDZ6T1RPSGJqTG5kMDZHYlIyVEdSUT09


Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft of verduidelijking 

wenst. Wij ontvangen graag uw voorstellen voor evenementen ten gunste van een 

rechtvaardig voedselmodel voor de planeet en al haar bewoners, in Brussel en 

elders! 

  

We kijken ernaar uit u binnenkort te ontmoeten en wensen u een fijne werkweek. 

 

 

Elodie en Alexis in naam van de stuurgroep 

(Adoc Compagnie, Agroecology In Action, Rencontre des Continents)  

 

 

 


