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Sint-Gillis is een gemeente boordevol verrassingen die bol staat van de 
culturele hoogtepunten. Het is niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden 
in deze specifieke programmering. 
We beseften dat het culturele aanbod ondanks al onze inspanningen vaak 
onbekend is. Om dit te verhelpen, zullen de verschillende culturele actoren 
van Sint-Gillis op 16 september vanaf 12u00 op het Bethlehemplein 
aanwezig zijn gedurende de autoloze zondag.
Aarzel vooral niet om ze te ontmoeten, uw kennis van het culturele aan-
bod uit te breiden en, waarom niet, in te schrijven voor hun activiteiten!

In het geval van hevige regenval ga je naar het huis van culturen in de Belgradostraat 120.



Programma: Bethlehemplein - 12u00 tot 18u00
Picknick « auberge espagnole »
12u00 tot 13u30: breng wat lekkers mee!

Dienst Cultuur van het OCMW
De Dienst Cultuur verwelkomt u in de hal van de school “4 Seasons”. Kom eens langs, bespreek 
uw visie op cultuur en ontdek onze dienst.

De « Jacques Franck »
De “Jacques Franck” biedt van september tot juni een programma aan dat zich richt op 
hedendaagse creatie in theater, dans, film, beeldende kunst, muziek of andere evenementen 
voor volwassenen en een jong publiek. Tijdens de Cultuurkreet zullen we je het volgende 
seizoen presenteren, tickets voor theater- en filmvoorstellingen zullen worden aangeboden en 
er zal ook een gratis creatieve familieworkshop zijn!

« C.R.E.A.»
“C.R.E.A.” : THEATER VOOR ALLEN (workshops / cursussen / shows voor volwassenen en 
kinderen vanaf 6 maanden):
12u00 - 12u30  Voorlezen voor kinderen vanaf 3 jaar
13u00 - 14u00 Presentatie van de maskers en personages van de “commedia dell’arte”

15u30-16u00 Voorlezen voor kinderen vanaf 3 jaar

« Douzerome »
De “Douzerome” is een centrum van expressie en creativiteit. Als je ervan droomt jezelf uit te 
drukken, te lachen, te creëren, te zingen, te ontdekken, te ontmoeten ... en voor- en achter de 
schermen belevenissen mee te maken... ben je aan het juiste adres. Voor deze kreet bieden 
we artistieke animaties aan die draaien rond het gravuren, de tekening en het drukken.  
De circusschool van Brussel
De Circusschool nodigt je uit om zijn aanbod te ontdekken door middel van verschillende 
activiteiten voor kinderen gedurende de middag.

EDIM Brussel
Muziekscholen in Sint-Gillis: privé- en groepslessen! Initiaties percussie en trompet, leuke 

ontdekking van het samenspel en verschillende geluiden!

Het huis van Culturen
Het Huis van Culturen is een ontmoetingsplaats van interculturaliteit ingebed in laag Sint-
Gillis, waar verschillende artistieke evenementen worden georganiseerd (festivals, concerten, 
shows, theater, dans, tentoonstellingen, residenties...) alsook opleidingen en ateliers voor 
kinderen, tieners en volwassenen, gedurende het schooljaar en tijdens de schoolvakanties. 
Voor de opening van het seizoen, heeft het huis van Culturen in samenwerking met het Détours 
Festival, een programma samengesteld van spektakel, concerten en ateliers, te ontdekken op 
het Bethlehemplein!

13u30 Hip-hop - slowmotion/breakdance: Initiatie en performance door “No Way Back Company”
15u00 “Lady Rocks”: Voorstelling en atelier “Top Rock”
16u00 Detours Cyphers (battle/vrij podium)
16u45 Feniks Taiko: Japanse drums



Museum voor Fantastische Kunst
Het Museum voor Fantastische Kunst biedt een van de meest atypische collecties van Brussel, 
evenals vele animaties gedurende het hele jaar. Het Museum voor Fantastische Kunst nodigt je 
uit voor een atelier «Badge-Badgeons»: teken, kleur en ontwerp je je eigen badge. Je kunt ook 
genieten van popcorn en suikerspin.

Hallepoort Museum
Hallepoort Museum presenteert een workshop rond zijn nieuwe tentoonstelling «Little Life» 
over de miniatuurwereld van poppenhuizen. 

Horta Museum
De roeping van het museum is om het werk van Victor Horta aan het publiek kenbaar te maken. 
Bijzondere nadruk wordt gelegd op kwetsbare doelgroepen. Om de bijzonderheid van deze 
grote kunstenaar te ontdekken, nodigt het museum je uit voor een virtuele 3D rondleiding door 
het huis en een ontdekking van educatieve activiteiten.

Pianofabriek /Dienst Nederlandstalige aangelegenheden
De Pianofabriek, het Nederlandstalig cultureel centrum in de gemeente van Sint-Gillis, biedt het 
hele jaar door vele activiteiten aan en organiseert tal van evenementen. Voor deze editie van 
de Cultuurkreet kan je bij de Pianofabriek terecht voor een initiatie van “Circus zonder handen”.

De Cultuurdienst van de gemeente van Sint-Gillis
De missie van de Cultuurdienst is om de culturele variëteit van Sint-Gillis te promoten door 
de creatie van verschillende diensten en door cultuuractiviteiten te organiseren. Ontdek het 
programma van Het huis van Culturen, het Huis van het Volk, het Pelgrimshuis, het “Atelier du 
Web” en de bibliotheek van Sint-Gillis!

Gedichttheater 2
Het gedicht 2, culturele instelling van Sint-Gillis gedurende 50 jaar, is een literair theater met 
een grote dichterlijke vrijheid! De Cultuurkreet biedt u de mogelijkheid om interactief, poëtisch 
en met geluid het nieuwe seizoen te ontdekken samen met de artiesten.

« La Tricoterie » – Contactenfabriek
Een socio-cultureel seizoen voor buurtbewoners, gericht op de netwerking en ontmoeting! We 
bieden een bordspelletjeswerkplaats aan voor jong en oud.

« ZIN TV »
“ZIN TV” is een associatieve Brusselse web-tv. Ze biedt je een educatieve tool aan:
«de vertraagde propaganda: zij, de gekoloniseerden, wij, de Belgen».

De video-voorsmaakjes van alle andere partners kan u ook op verschillende 
plaatsen in de gemeente ontdekken, evenals op de “Tuk Tuk” van de Dienst Duurzame 
Ontwikkeling die in de omgeving zal rondrijden. Kijk op de kaart, en als je er een ziet aarzel 
dan niet om het eens te proberen.



Voor meer info:
Evenement Facebook: “criée culturelle - 

Cultuurkreet” culture@cpasstgilles.irisnet.be - 
02/600 54 60
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Op initiatief van de groep Cultuur van de Coördinatie 
van Maatschappelijke Welzijn van het OCMW van 

Sint-Gillis.

Deze document is beschikbaar in het nederlands – www.ocmw1060.be


