Agenda.
We worden almaar meer omringd door mensen, groepen, instellingen, organisaties die de boom
centraal stellen in hun activiteiten, hun programmatie… Deze "actoren" van het stadsbos adopteren één
of meer bomen en organiseren activiteiten aan de voet ervan (of toch niet ver uit de buurt). Sommige
daarvan organiseren we mee. Andere begeleiden we. Samen brengen we het stadsbos tot leven.
Ziehier wat er zoal ruist in het Brusselse struikgewas…

Volgende activiteiten, workshops, bijeenkomsten
Wood Wide Web heeft pas zin als het een collectieve beweging is, die bovendien ook voeling heeft met
het terrein! Vanaf september bieden we ludieke en didactische workshops aan om de bomen in kaart
te brengen, of om samen de stad vol bomen uit te denken. We komen naar u toe in scholen,
verenigingen, werkgroepen, bibliotheken/speel-o-theken, academies enz.
contact@woodwideweb.be
We zullen van de partij zijn op een aantal publieke evenementen. Daar kunnen we u verschillende
(vooral digitale) tools demonstreren, om boomsoorten te herkennen en bomen te geolokaliseren. We
kijken ernaar uit u te ontmoeten.

Open Monumentendagen 2018, Brussels, 15 en 16 september
Het denkbeeldige bos
“Als Brussel een jungle zou zijn …” Met dit virtualrealityspel kunt u bomen toevoegen aan plaatsen vol
beton. Een compleet gestoorde visie? Utopisch? Of een uitgangspunt om samen de stad van morgen
uit te denken ...?

Garden Tales: De boom die voedt, geneest, huisvest, nagalmt : 23 septembrer
Op het Avijl-plateau wordt in de nazomer, in samenwerking met CIVA, een feest aangericht ter ere van
de boom. De boom als burger, als kunstenaar, als muzikant ... Tijdens workshops, verhalen, concerten,
wandelingen enz. brengen we hulde aan zijn takken, zijn bladeren en zijn bladstelen!
Inschrijvingsformulier
De Avijl1 boom van de Stichting CIVA

SEPTEMBER
Zondag 9 september (3-5 uur)
Rondleidingen door het Forêt de Soignes voorgesteld door de Koninklijke Belgische Bosbond.
Rendez-vous in Oudergem, Rouge-Cloître - Centre d'Art du Rouge-Cloître
Registraties

Vrijdag 21 september (18:30u)
Opening van de tentoonstelling A FOREST
Iselp brengt kunstenaars samen die direct of indirect gemobiliseerd worden door de plantenwereld en
haar organisatorische modaliteiten in complexe systemen, ecosystemen genaamd.
Als onderdeel van deze tentoonstelling, die tot medio december zal lopen, zal ISELP een reeks
conferenties over bomen en bossen aanbieden.
Gedetailleerd programma (English)

Zondag 23 september (15u)
Een middag met verhalen voor kinderen aan de voet van de Melancholia boom, voorgesteld door de
Boghossian Stichting.
zie detail Melancholia Boom (boven)
Programma

OCTOBER
Zaterdag 13 oktober (14u-16u)
Rondleiding door het Forêt de Soignes voorgesteld door de Koninklijke Belgische Bosbond.
Zaterdag 13 (14u-16u): Tot ziens in Groenendael, Duboislaan, 2 .
Registraties
Zaterdag 20 oktober (10u-18u)
Ter gelegenheid van het oogstfestival biedt Park Farm (Tour en Taxis) rondleidingen door de bomen in
de boomgaard. Binnenkort meer informatie.
Zaterdag 20 oktober (10u-12:30)
Rondleiding door het Forêt de Soignes voorgesteld door de Koninklijke Belgische Bosbond.
Tot ziens in Boistfort.
Registraties
Zondag 21 oktober Dag van het Zonienwoud - binnenkort meer informatie
Zaterdag 27 oktober
Rondleidingen door het Forêt de Soignes voorgesteld door de Koninklijke Belgische Bosbond.
Van 10.00 tot 12.00 uur: Ontmoeting in Oudergem (10.00 tot 12.00 uur) Rouge-Cloître - Centre d'Art
du Rouge-Cloître – Registraties
Van 14.00 tot 16.00 uur: Ontmoeting in Tervueren (Vossem)-ronde aan de Smisstraatet
Molenberglaan – Registraties
Zaterdag 20 oktober 20 oktober
Oogstfestival, Park Farm, met een rondleiding door de fruitbomen.
Rendez-vous bij Tour et Taxis

Rond themabomen:
De themabomen trekken die activiteiten door op Wood Wide Web.
•

De Botanicumboom : Reeks plantkundige tekeningen

Elke maand luisteren nieuwe gravures Wood Wide Web op. Ze komen uit de collecties van de
Plantentuin van Meise. De serie onthult de plantkundige schatten uit de bibliotheek van de
plantentuin: een van de uitgebreidste van Europa.
Artikel

•

De Boom van de Melancholie van de Stichting Boghossian

•

De Boom ‘Zonder titel’ van het programma Ohne Titel, Radio Panik

•

De Nestkastjesboom van de uitgeverij CFC Editions

•

De Kastanjekring van la Voix de la forêt

• De lyrische bomen
In het kader van Orfeo en Majnun heeft De Munt al drie bomen van het stadscentrum toegevoegd:
drie ‘Lyrische bomen’. U vindt ze terug in de bosatlas:
De lyrische boom- Place de la Monnaie
De boom van Orfeo - Rue des Augustins 4
De boom von Majnun - Place de la Bourse

“Plantacties”:
De volgende reeks plantacties gaat komende herfst van start. Als u deze lente geplant hebt of als u zinnens bent
dat in de herfst te doen: laat het ons weten! Kent u (andere) planters, speel hun onze contactgegevens door. Wij
zullen die aanplantingen de komende maanden aan de atlas toevoegen!
contact@woodwideweb.be

