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DE DEMOCRATIEFABRIEK IS TERUG
IN HET BELVUE IN BRUSSEL
EEN INTERACTIEVE TENTOONSTELLING VOOR JONGEREN VANAF 14 JAAR

Een beproefde methode: al meer dan 12.000 jongeren bezochten de tentoonstelling.
Op 13 januari opent de Democratiefabriek voor de derde keer de deuren in het BELvue in
Brussel. Na een ronde langs enkele Belgische steden kan deze originele interactieve
tentoonstelling rekenen op een groeiend succes. In 2013 hebben meer dan 6.000 jongeren de
Fabriek bezocht.
Tijdens hun bezoek aan de Democratiefabriek moeten de jongeren hun ideeën vergelijken,
reageren op specifieke situaties, hun mening geven over soms controversiële onderwerpen
die verband houden met identiteit en met de diversiteit in onze samenleving. Met hun
routekaart doorlopen zij per twee de veertig modules van de tentoonstelling.
Door het bedienen van de „machines‟ in de Fabriek en met behulp van een groot aantal
beelden, vragen en vervormende spiegels worden de jongeren geconfronteerd met allerlei
problemen in de samenleving en moeten zij een standpunt innemen en hun mening geven.
Daarna krijgen zij de gelegenheid om hun verschillende meningen en oordelen te bespreken,
waardoor zij spontaan tot onderlinge uitwisseling komen. Wanneer ze terug thuis of op school
zijn, kunnen zij de antwoorden op hun routekaart invoeren in een online-bestand en een
document downloaden met feedback, dat een weergave vormt van hun bezoek.
De jongeren staan heel positief tegenover de Fabriek, ook al worden zij soms geconfronteerd
met hun eigen beperkingen en tegenstrijdigheden. “Het allergrootste gevaar voor onze
democratie is onverschilligheid (…) Een democratie heeft actieve burgers nodig”, verklaart
Jan Durk Tuinier, van de Stichting Vredeseducatie Utrecht, die samen met het educatieve
team van het BELvue de tentoonstelling heeft ontworpen. In de Fabriek overheerst duidelijk
het volgende idee: door de confrontatie met hun eigen ideeën zijn mensen in staat om na te
denken en zichzelf in vraag te stellen.
En de jongeren stellen de methode duidelijk op prijs: “Deze tentoonstelling is anders dan de
andere. Ik heb de indruk dat zij mij heeft geholpen om sommige situaties in onze huidige
samenleving te bekijken vanuit een andere invalshoek.”

De Fabriek op tournee
De Democratiefabriek is tot 30 mei te bezoeken in het BELvue in Brussel. Er kunnen tot vier
groepen per dag terecht. Het bezoek is volledig gratis. Voor leerkrachten en begeleiders van
groepen zijn er educatieve middelen en ook activiteiten om het bezoek voor te bereiden en
achteraf op te volgen.

De Democratiefabriek is ontworpen als een reizende tentoonstelling en kan ook ter
beschikking worden gesteld van steden of allerlei instellingen. Na het succes van de
tentoonstelling is een tweede exemplaar gemaakt, zodat de jongeren de gelegenheid hebben
om een bezoek te brengen aan de Fabriek in hun buurt. In 2014 trekt de Fabriek dus opnieuw
op tournee door heel België!
De Democratiefabriek is een project van het centrum voor democratie en geschiedenis
BELvue in samenwerking met de Stichting Vredeseducatie Utrecht en met de steun van de
Bernheimstichting.

Praktisch
Van 13 januari tot 30 mei 2014 in het BELvue museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel
Voor jongeren vanaf 14 jaar
Gratis toegang, enkel na reservatie
De tentoonstelling is alle dagen open en kan tot vier groepen per dag ontvangen: om 9.30 uur,
om 11.00 uur, om 13.00 uur en om 14.30 uur
Het is ook mogelijk om een zaal te reserveren voor een eigen naverwerking (anderhalf uur) of
voor de activiteit die is voorzien door de educatieve dienst van het BELvue (2 uur 30)
Het didactisch dossier voor begeleiders kan worden gedownload op de website van de
Fabriek.
Informatie en reservatie: www.democratiefabriek.belvue.be
Meer informatie over de locatie van de tentoonstelling: info@belvue.be
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