
Grassroots 
PeacebuildinG
over de bruG

Programma
13.30 - 14.00 uur:  inlooP
14.00 - 14.15 uur:  oPeninG 
14.15 - 15.15 uur:  Grassroots PeacebuildinG 
15.15 - 15.30 uur:  Pauze 
15.30 - 16.30 uur:  over de bruG
16.30 - 16.50 uur:  blik oP de toekomst
16.50 - 17.00 uur:  afsluitinG
17.00 - 18.00 uur: netwerkborrel

voertaal: enGels

werkPlaats voor ParticiPatief drama
T 010-452 40 45         F 010-452 54 65         E info@formaat.org Westzeedijk 513 WWW.FormaaT.org rotterdam

EEn innovatiEvE wErkvorm 
om EEn participatiEvE 
stadsdialoog tE voErEn 

Formaat startte in 2013 een samenwerking met Combatants for Peace (CfP), 
een organisatie die werkt aan een vreedzame oplossing voor het Palestijns/
Israëlisch conflict. Dr. Chen Alon, verbonden aan de Universiteit van Tel Aviv 
ontwikkelde hiervoor het polarised theatre of the oppressed. Doel van deze 
werkvorm is het inzichtelijk maken van het conflict middels participatief theater 
en daarmee een brug te slaan tussen gepolariseerde groepen. Tijdens diverse 
uitwisselingen, in zowel Nederland als Palestina en Israël, leerde Formaat deze 
methode te gebruiken en vertaalde deze naar de Rotterdamse context. Uitkomst 
van deze uitwisseling is de pilot Over de Brug, waarin nieuwe verbindingen 
gelegd werden tussen Rotterdammers uit Zuid en West die op gespannen voet 
langs elkaar heen leven. Bewoners met zeer diverse achtergronden, leeftijden 
en kansen deelden hun verhalen en gingen daarover met  meer dan 600 Rot-
terdammers in dialoog. Onderling begrip kwam tot leven. 

Tijdens de conferentie delen we onze ervaringen met u. Afgevaardigden van 
Combatants for Peace vertellen hun indrukwekkende verhaal. Formaat presen-
teert de manier waarop de methodiek van CfP haar plek heeft gevonden in de 
Rotterdamse samenleving. Uiteraard vertellen we ook over de uitwisseling en 
onze ervaringen uit het Midden-Oosten. Daarnaast is er ruimte voor vragen 
en gaan we graag met u het gesprek aan over hoe we in de toekomst verder 
kunnen bouwen aan een inclusief en begripvol Rotterdam. 

 
vrijdaG 27 maart 2015
Dagvoorzitter Nana Adusei-Poku, 
Lector culturele diversiteit aan de 
Hogeschool Rotterdam.

Formaat werkt aan empowerment van mensen die zich bevinden in een achterstandspositie, draagt bij aan de participatie van mensen die onvoldoende in de 
samenleving deelnemen en bevordert de dialoog tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid. Daarnaast werkt Formaat aan bewustwording 
op het gebied van mensenrechten, grondrechten en waarden en normen. Formaat doet dit door middel van allerlei vormen van Participatief Drama.

Voor WiE
De conferentie is bedoeld voor een ieder die actief werkt
aan een inclusief en veilig Rotterdam. Hierbij is te denken
aan beleidsmakers, wijk- en jongerenwerkers, academici, 
politici, zorgbegeleiders, leerkrachten en docenten.
Voelt u zich vrij deze uitnodiging te verspreiden naar hen
die volgens u hierbij aanwezig moeten zijn.

LocaTiE
Werkplaats Formaat / Westzeedijk 513 / Rotterdam

aanmELDEn
lucopdebeeck@formaat.org 

Hoe kunnen we bouwen aan een inclusief en begripvol 
Rotterdam? Hoe zorgen we dat de stem gehoord wordt van 
mensen die te weinig gehoord worden? Wilt u zich laten 
inspireren door een innovatieve werkvorm waarin het leg-
gen van globale en lokale nieuwe verbindingen centraal 
staat? Dan nodigt Formaat u graag uit om op vrijdag 27 
maart deel te nemen aan de conferentie “Grassroots 
Peacebuilding: Over de Brug”. 

Volg het project via:
WWW.gRAssRootsPeAcebuiLDiNg.NL

conferentie

http://www.formaat.org/
mailto:lucopdebeeck%40formaat.org?subject=Aanmelden%20conferentie%2027%20maart
http://www.grassrootspeacebuilding.nl/

