34 MONDIALE
ORGANISATIES

25

JUNI

2022
Brugge

Minnewaterpark
www.feestintpark.be

Optredens, eetstandjes, wereldmarkt,
wereldkinderdorp, workshops, verhalen
Met aandacht voor:
SDG 4 Kwaliteitsvol onderwijs
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
SDG 15 Leven op het land

Op Feest in ‘t Park leer je de werking
van verschillende mondiale partners,
ngo’s en vierdepijlerorganisaties
kennen. Elk van hen heeft een
eigen verhaal, eigen dromen en
eigen doelstellingen. Maar niet
alle organisaties hebben voldoende
financiële middelen om op eigen
houtje te blijven voortbestaan.
Deze organisaties maken van Feest in ‘t Park
een rechtvaardig festival:
— Regionale werkgroep van Plan
International te Brugge
— WSM
— Vzw Casa Main Vlaanderen
— Howest Foundation
— Oxfam Wereldwinkel
— KiYoDeL vzw
een grenzeloos festival:
— Vzw Ecoliers Sanspapiers de Ngaparou
— Wegwijzer vzw
— Paadhai vzw
— Amnesty International Brugge
— Crea Thera International
een sociaal festival:
— Education 4 Kids Kenia
— Nsanga Brugge
— Friends in Kovalam
— Rode Kruis opvangcentrum Brugge
— Komerbi vzw
— Wereldhuis West-Vlaanderen
Lees meer over de deelnemende organisaties
op www.feestintpark.be

Duurzaamheid is onze voornaamste leidraad.
Die draad vervlechten we speels en uitnodigend
met ontmoetingen tussen mensen. Zo starten
we de zomer met het sympathiekste feest ter
wereld.

Maak tijdens Feest in ‘t Park op een
speelse, interactieve manier kennis
met Agenda 2030 en de drie duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
die we dit jaar naar voren schuiven:
SDG 4: Kwaliteitsvol onderwijs,
SDG 12: Duurzame consumptie en
productie en SDG 15: Leven op het land

— De toegang is gratis, net als alle
activiteiten op het festivalterrein.
— Ingang via de Arsenaalstraat en via
de toegangsbrug ter hoogte van het
Bargeplein.

MEER INFORMATIE
— www.feestintpark.be
— In&Uit Brugge
Concertgebouw, ‘t Zand 34, Brugge

V.U. Brugge Plus, Lieve Moeremans, Lange Vesting 112, 8200 Brugge

een duurzaam festival:
— Stichting Ray of Light
— Climate conscious
— Vredeswijzer
— African women work vzw
— Victoria Vanilla Eco Granja Buvuma

SDG 4:
Kwaliteitsvol onderwijs
Iedereen heeft recht op kwaliteitsvol
onderwijs. De toegang tot onderwijs moet
voor elk kind gelijk zijn. Levenslang leren
zou voor iedereen op elke leeftijd mogelijk
moeten zijn.

SDG 12:
Duurzame consumptie
en productie

PRAKTISCH
Zaterdag 25 juni 2022 van 14u tot 00u30
Minnewaterpark Brugge

een verbindend festival:
— Himalayan projects
— Kitanda vzw
— Finado vzw
— Rode Kruis Vlaanderen Internationaal
— Steungroep New Laetare
— Brugse Socio-Culturele Jongeren

SDG’S OP FEEST
IN ‘T PARK

De zomer start met
Feest in ‘t Park
Maak op het gratis mondiale festival kennis
met culturen van over de hele wereld. Op
het programma staan zuiderse muziek,
wereldkeuken, verhalen, workshops, een
wereldkinderdorp, een Fairtrade corner …
activiteiten en inspiratie in overvloed!

een solidair festival:
— Aukas vzw
— Unicef Brugge
— AZ Sint-Lucas voor Memisa
— 11.11.11 vzw
— Middenschool Brugge Centrum
— Vredesactie Brugge

AGENDA 2030
Agenda 2030 is een beleidsambitie waar landen
wereldwijd hun schouders onder zetten.
De bedoeling ervan is tegen 2030 armoede
uit de wereld te bannen en tot duurzame
ontwikkeling te komen. Agenda 2030 werd in
2015 goedgekeurd door de Verenigde Naties.
Het plan omvat zeventien doelstellingen,
de zogenaamde Sustainable Development
Goals (SDG’s), elk met een hele reeks
subdoelstellingen. Deze SDG’s reflecteren de
drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de
economische, de sociale en de ecologische.

Agenda 2030 streeft naar productie – en
consumptieprocessen die in harmonie zijn
met natuurlijke en menselijke bronnen.
Concrete doelen zijn onder meer de
voedselverspilling in winkels te halveren
en het gebruik van duurzame materialen in
kledij te stimuleren.

SDG 15:
Leven op het land
De groene longen van de wereld
verdwijnen voor onze ogen. Twee derde
van de tropische regenwouden op aarde
is al aangetast of vernietigd. Daarnaast
vermindert de biodiversiteit en worden
verschillende diersoorten bedreigd. Agenda
2030 roept op om bossen duurzaam te
beheren, verwoestijning tegen te gaan en
het duurzame gebruik van ecosystemen
op het vasteland te bevorderen.

TIP

Kom met de fiets.
Er zijn voldoende
fietsenstallingen
aanwezig.

WERELDKINDERDORP
14.00 UUR TOT 18.00 UUR

Hier kunnen de jongste bezoekers zich naar
hartenlust overgeven aan spel en plezier.
Al spelend maken ook zij kennis met de
SDG’s en met thema’s zoals duurzaamheid
en Fairtrade, dit onder begeleiding en
organisatie van de Brugse Socio Culturele
Jongerenvereniging.

WERELDMARKT

PROGRAMMA

14.00 UUR TOT 18.00 UUR

MUZIEK
Jambo Afrika

El Juntacadaveres

DOORLOPEND

Jambo Afrika bestaat uit een team van 38
gepassioneerde topartiesten met Afrikaanse
roots. Vanuit de Ubuntu (‘ik ben omdat wij zijn’)
gedacht delen ze hun muziek, kennis en cultuur.

Mariachigroep Los Tarascos

DOORLOPEND

Deze band experimenteert met volksmuziek
uit Mexico en Latijns-Amerika door nieuwe
klanken en elementen uit verschillende culturen
te integreren. Fiesta in het park!

Team Damp

DOORLOPEND & AFSLUITEND

Dit energieke Brugse trio serveert de ultieme
tropische basmuziekervaring. De twee dj’s
maken van elk festival een onvergetelijk feestje
terwijl een enthousiaste MC het publiek op
sleeptouw neemt.

18.00 UUR

De Belgische band laat moderne tango versmelten
met Westerse muziekstijlen zoals hip-hop, rock,
electro… Met hun vernieuwde tango garanderen
ze ambiance op het podium van Feest in ’t Park.

Orchestre international du Vetex

20.00 UUR

Met bakken energie brengt Vetex een mix van
geïnspireerde Balkanmuziek verpakt in een
punkjasje.

Paco Diatta

22.00 UUR

Paco Diatta toont op Feest in ‘t Park zijn enorme
liefde voor muziek op het podium op het ritme
van de meest opzwepende Afrikaanse stijlen.

PERFORMANCE
Wereldwandelaar

DOORLOPEND

De Wereldwandelaar rolt op een levensgrote
wereldbol op acrobatische wijze rond. Samen met
de groene feeën toont hij het belang van Moeder
Aarde en haar natuur. Zo verpersoonlijken ze
SDG 15: Leven op het land.

Musique Plastique

DOORLOPEND

Drummer Rogier De Nijs maakt van plastic
afval volwaardige muziekinstrumenten met als
inspiratie het huidige tijdperk van verspilling
en vervuiling. Hiermee componeert hij
muziekstukken en geluidlandschappen.

Op de Wereldmarkt kom je alles te weten
over de Sustainable Development Goals en
de daarbij horende organisaties. Deze SDG’s
reflecteren de drie dimensies van duurzame
ontwikkeling: de economische, de sociale en
de ecologische.

FAIRTRADE CORNER
14.00 UUR TOT 18.00 UUR

Aan de hand van verschillende workshops in
de Fairtrade Corner kom je op een interactieve
manier in aanraking met:
SDG 4: Kwaliteitsvol onderwijs
SDG 12: Duurzame productie en consumptie
SDG 15: Leven op het land

SPEAKERS‘ CORNER
14.00 UUR TOT 18.00 UUR

Jongeren schreven een speech rond thema’s
zoals duurzaamheid, mentaal welzijn …
Thema’s die voor hen belangrijk zijn in de
wereld van de toekomst. Die jongeren zullen
hun speech live brengen in de Speakers’
Corner onder de stertent op Feest in ‘t Park.

