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DE DEMOCRATIEFABRIEK
OPNIEUW IN HET BELVUE
De interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ staat tot en met 29 mei opnieuw
in het BELvue te Brussel. Zij biedt jongeren de kans om via het bedienen van machines
een eigen standpunt in te nemen rond vragen in verband met identiteit, diversiteit en
actief burgerschap. Een bezoek gaat gepaard met verschillende workshops om de
thema’s die aan bod komen verder uit te diepen en een discussie op gang te brengen.
Bezoekers van de Democratiefabriek worden geconfronteerd met verschillende vragen en
situaties. Ze moeten bijvoorbeeld elk aan een andere kant van een spiegel gaan staan om
vervolgens hun nieuwe ‘ik’ te observeren (een versmelting van de twee gezichten aan
weerszijden), vragen zich af of ze tot geweld zouden overgaan om de eigen mening op te
dringen, ontdekken wat er zou gebeuren zonder democratie, of krijgen de kans te reflecteren
over het dragen van een hoofddoek op het werk of discriminatie op basis van seksuele
geaardheid. Deze expo nodigt jongeren vanaf 14 jaar uit om in duo’s de modules van de Fabriek
te bedienen: aan wielen draaien, deksels optillen, gewichten in een weegschaal leggen, op
knoppen te drukken, … Op die manier kunnen ze hun mening geven en met elkaar bespreken,
en een standpunt innemen over relevante, niet altijd gemakkelijk te benaderen onderwerpen.
De tentoonstelling is elk jaar tussen januari en mei te bezoeken in het BELvue museum, en reist
de overige maanden van het jaar heel België rond. Naar aanleiding van het succes en de
doeltreffendheid van haar methode, werden meerdere exemplaren in productie gebracht, onder
meer voor het parlement van de Duitstalige gemeenschap in Eupen en voor Atlas, integratie &
inburgering Antwerpen. Inmiddels hebben meer dan 32 000 jongeren de Fabriek sinds haar
lancering in 2012 bezocht.
In het BELvue in Brussel worden meerdere bezoekformules aangeboden: zelfstandig, met een
workshop onder begeleiding van een professionele animator, of in combinatie met de workshop
‘Discrimin’actie’. Deze waaier aan mogelijkheden, evenals het bijhorende pedagogische
dossier, is zeer waardevol om met jongeren tot een beter begrip van vooroordelen, democratie,
discriminatie en samenleven te komen.
De Democratiefabriek is tot en met 29 mei 2020 te bezoeken in het BELvue museum te Brussel.
Reserveren is verplicht, het bezoek is gratis.

PRAKTISCHE INFORMATIE
- De Democratiefabriek in het BELvue museum: tot en met 29 mei 2020
- Voor jongeren vanaf 14 jaar, in klas of in groep
- 3 mogelijkheden tot bezoek:
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Zelfstandig bezoek (duur: 1u30): maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur, van 11.00
tot 12.30 uur, van 13.00 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 16.00 uur.
Bezoek met een begeleider gevolgd door een workshop (duur: 3u): van maandag tot
vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
Discrimin’actie + zelfstandig bezoek: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur.

Het bezoek is volledig gratis, maar reserveren is verplicht via www.belvue.be.
Pedagogisch dossier te downloaden op de pagina van de tentoonstelling:
https://www.belvue.be/nl/activities/exposition-interactive/de-democratiefabriek

MEER INFORMATIE:
https://www.belvue.be/nl/activities/exposition-interactive/de-democratiefabriek
Presentatievideo: https://vimeo.com/367731946

BELvue museum
Paleizenplein 7
1000 Brussel
info@belvue.be
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Contactpersoon voor de pers:
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
t: +32 (0)2 545 08 02

