
city stories
Donderdag 13 novem

ber
15.00 – 22.30 uur



‘City Stories’ van wetenschappers en bewoners

Veel bewoners zijn actief in hun wijken en buurten en doen dat op hun eigen manier, om ver-
schillende redenen en op verschillende niveaus. RootLink zet zich in om ‘ad hoc’ betrokken-
heid van bewoners beter te benutten en het enthousiasme dat in de mensen zelf zit zichtbaar 
te maken. In de middagsessie ‘lessen uit de wetenschap’ maakt u kennis met moderne manie-
ren van betrokkenheid in wijken en buurten. De avondsessie laat u delen in het enthousiasme 
en de energie van de mensen die betrokken waren bij de onderzoeken. Zij komen uit verschil-
lende Europese steden om u te vertellen en laten zien wat hen bezielt.

Wanneer?  Donderdag 13 november 2008
Tijdstip? 15.00 – 22.30 uur
Locatie:   Museumwerf De Delft,  

Schiehaven 15,  
3024 EC Rotterdam  
(010-2760115)

Programma
14.30 uur Ontvangst

15.00 uur   ‘Het netwerk in de wijk’ -  
Lessen uit de wetenschap 

17.00 uur Borrel, rondkijken en napraten

18.00 uur Meet and eat!

20.00 uur ´City Stories´

22.30 uur Afsluiting City Stories

Voor genodigden + 1 introducé en natuurlijk voor alle bewoners is het programma zonder kosten bij 
te wonen. Voor alle andere belangstellenden zijn de kosten voor het bijwonen van het programma 
€ 50,00. 

Maak kennis met de resultaten van een lang-
durig veldonderzoek in drie wijken in respec-
tievelijk Antwerpen, Rotterdam en Dortmund. 
De onderzoekers, Maurice Specht (Universiteit 
van Leiden en het Nederlands Instituut voor 
Criminaliteit en rechtshandhaving) en Hendrik 
Wagenaar (Universiteit van Leiden en Centre 
for Governance Studies) laten zien op welke 
moderne manieren bewoners actief zijn in hun 
wijk. 
Ook een aantal geïnterviewde bewoners, Nick 
Booth (voormalig BBC journalist en enthousiast 
‘wijk’ web-blogger) en het Duitse Kunstenaars-
collectief Biotop-Projekt werken mee aan deze 
presentatie.  

6 Actieve bewoners uit verschillende steden 
van Europa vertellen hun verhaal aan de hand 
van vertellingen, muziek en theater en laten 
zien wat er in hun wijken speelt. Een bijzondere 
avond om bij te kletsen, nieuwe vrienden te 
ontmoeten en om inspiratie op te doen.
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