
 

MICRONOMICS FESTIVAL 
30 april | 1 mei | 2 mei 

Aalststraat – 1000 Bxl

Van de 5 BLOCKS tot DANSAERT

STRAATFEEST - CONCERTEN/DJ’S - CINEMA - MICROMARCHÉ - ATELIERS - DEBAT - 
AWARDS - INSTALLATIES - KINDER-ACTIVITEITEN - EETMACHINES...

Niemand ontsnapt nog aan crashende beurzen, dalende koopkracht en nog minder jobs. Hoog 
tijd om de economie eens van de andere kant te bekijken. Vergeet even de Dow Jones index, leg 
job-omschrijvingen opzij, en vraagt u zich eens af waar u werkelijk goed in bent. Uw projecten, 
activiteiten en ambities, als individu of binnen een organisatie, houden meer dan ooit mee de economie 
draaiende, of ze nu opgezet zijn uit interesse, om andere mensen voort te helpen, of om iets nieuws uit 
te proberen.

Micronomics is constant op zoek naar mensen met activiteiten die moeilijk als job te benoemen zijn, die 
op kleine schaal dingen maken en uitproberen, of die op een eerlijke manier verkopen, ruilen of kennis 
doorgeven. Op het Micronomics Festival kan u kennismaken met mensen die overgegaan zijn tot 
actie. Het gaat om activiteiten als boekbinden, massage techniek, computer reparatie, fotografie, 
ruilprojecten, hergebruik-ateliers, mode en design; maar ook kinderbibliotheken, mediatheken, muziek tot 
zelfs catering-initiatieven. 

Hoewel deze initiatieven vaak onzichtbaar blijven in het beeld dat pers en politiek van de economie 
schetsen, stelt Micronomics vast dat mensen deze initiatieven niet alleen ontwikkelen om zich uit te 
leven, maar dat het voor sommigen een manier van overleven is geworden, en dat ze bovendien ideëen 
aanreiken om duurzamer te produceren en te consumeren. Intiatiefnemers vind je niet enkel in een 
creatieve middenklasse, maar variëren van mensen zonder papieren tot overheidsfunctionarissen, van 
bankbedienden tot welzijnswerkers.

Tijdens het Festival op 1 mei verandert de Aalststraat voor 1 dag in een creatieve markt met straatfeest, 
wordt de deur van de MicroMarché feestelijk op een kier gezet, beloven politici hoe zij micro-initiatieven 
zullen  ondersteunen en zijn er permanent films, boeken, websites en geluidsfragmenten consulteerbaar 
in het Festivalcentrum. Op 1 en 2 mei is er voor de vroege vogels ontbijtcinema, en voor de nachtraven 
muziek. Op 2 mei kunnen doeners hun handen vuil maken in MicroMarché en chantier, en kunnen 
denkers hun mening confronteren met die van de deelnemers aan de workshops in het Forum. En 
permanent tonen micro-initiatieven waar ze toe in staat zijn.

Volgens Micronomics dragen ook alle kleine activiteiten bij tot welvaart en moeten ze daarvoor erkend 
worden en verdienen ze steun. Met het Festival en het hele programma Micronomics plaatst City Mine(d) 
micro-initiatieven in de aandacht, brengt het initiatiefnemers met elkaar in contact, en oefent het invloed 
uit op de politieke agenda. En op 1 mei vieren we dat we allemaal mee de economie maken.

Micronomics is een project van City Mine(d) – contact: sofie@citymined.org – 0485 188 331
programma op http://micronomics.citymined.org – foto's op http://public.citymined.org/images 
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