Mexico/México!
workshops | kunst | mercado
muziek | lezingen

Zondag 31 maart van 10 tot 18 uur
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Dompel je de hele dag onder in de kleurrijke Mexicaanse cultuur. Ontdek culinaire
specialiteiten, kunst, muziek, literatuur en de geschiedenis van Mexico, land dat tot
de verbeelding spreekt. Maak je eigen taco of knutsel met je kinderen een piñata in
elkaar. En wie weet ga je wel met een uniek kunstwerk naar huis?

Workshops en lezingen
•

Je eigen piñata maken | knutselworkshop voor kinderen en ouders
Een must op elk Mexicaans kinderfeestje!

•

Kahlo en Rivera achterna | kunstworkshop voor kinderen
Maak je eigen kleurrijke Mexicaanse kunstwerken

•

Mmmmmexico! | kookworkshop voor vleeseters en veggies
Maak je eigen tacos, sopes en flautas

•

Terug naar Tlatelolco | lezing door professor Jasper Vervaeke
De magie en tragiek van Mexico in woord en beeld

•

Wat doet migratie met je? | lezing door Jan Cuyckens en Maylet Osorio
De psychologische impact van migratie

Doorlopend
•

Mercado México
Marktje met Mexicaans eten, drinken en hebbedingetjes

•

Mexico on my mind | tentoonstelling en veiling kunstwerken
Mexico door de bril van Mexicaanse en Belgische hedendaagse kunstenaars

•

MexiCOSY | kinderhoek voor het hele gezin
Mexicaanse spelletjes spelen en papel picado knutselen

•

Radio Mexico | non-stop Latijns-Amerikaanse muziek
Dj’s en live mariachi-muziek met Los Tarascos

ccBe, Driekoningstraat 126, 2600 Berchem
Toegang is gratis, enkel workshops en lezingen zijn betalend. Reserveren via
www.ccbe.be. De opbrengst gaat naar artistieke en culturele projecten in Mexico.
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03 286 88 20
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Workshops en lezingen

Doorlopend

Je eigen piñata maken
knutselworkshop

Mercado México
Mexicaans eten, drinken en hebbedingetjes

Kahlo en Rivera achterna
kunstworkshop

Mexico on my mind
tentoonstelling en veiling kunstwerken

Mmmmmexico!
kookworkshop v

MexiCOSY
kinderhoek

Terug naar Tlatelolco
literaire lezing

Radio Mexico
Dj’s en live mariachi-muziek

Wat doet migratie met je?
psychologische lezing

Toegang is gratis, enkel workshops en lezingen zijn
betalend. Reserveren via www.ccbe.be De opbrengst
gaat naar artistieke en culturele projecten in Mexico.
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Dompel je de hele dag onder in de kleurrijke Mexicaanse cultuur. Ontdek culinaire
specialiteiten, kunst, muziek, literatuur en de geschiedenis van Mexico, land dat tot
de verbeelding spreekt. Maak je eigen taco of knutsel met je kinderen een piñata in
elkaar. En wie weet ga je wel met een uniek kunstwerk naar huis?
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Mexico/México!
workshops | kunst | mercado
muziek | lezingen
Zondag 31 maart
van 10 tot 18 uur
Dompel je de hele dag onder in de kleurrijke Mexicaanse cultuur. Ontdek culinaire
specialiteiten, kunst, muziek, literatuur en de geschiedenis van Mexico, land dat tot
de verbeelding spreekt. Maak je eigen taco of knutsel met je kinderen een piñata in
elkaar. En wie weet ga je wel met een uniek kunstwerk naar huis?

Workshops en lezingen

• Kahlo en Rivera achterna | kunstworkshop voor kinderen
Maak je eigen kleurrijke Mexicaanse kunstwerken
• Mmmmmexico! | kookworkshop voor vleeseters en veggies
Maak je eigen tacos, sopes en ﬂautas
• Terug naar Tlatelolco | lezing door professor Jasper Vervaeke
De magie en tragiek van Mexico in woord en beeld
• Wat doet migratie met je? | lezing door Jan Cuyckens en Maylet Osorio
De psychologische impact van migratie

Doorlopend
• Mercado México | Marktje met Mexicaans eten, drinken en hebbedingetjes
• Mexico on my mind | tentoonstelling en veiling kunstwerken
Mexico door de bril van Mexicaanse en Belgische hedendaagse kunstenaars
• MexiCOSY | kinderhoek voor het hele gezin.
Mexicaanse spelletjes spelen en papel picado knutselen
• Radio Mexico | non-stop Latijns-Amerikaanse muziek.
Dj’s en live mariachi-muziek met Los Tarascos
ccBe, Driekoningstraat 126, 2600 Berchem
Toegang is gratis, enkel workshops en lezingen zijn betalend. Reserveren via www.
ccbe.be De opbrengst gaat naar artistieke en culturele projecten in Mexico.
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• Je eigen piñata maken | knutselworkshop voor kinderen en ouders
Een must op elk Mexicaans kinderfeestje!

