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D O E L S T E L L I N G E N

Het ontwikkelen van interculturele projecten,
gekoppeld aan de thema's van de
hedendaagse wereld door: 

conferenties; 
debatten; 
festivals; 
workshops; 
en multidisciplinaire creatieve residenties.

Deelnemen aan projecten voor actief
burgerschap en solidariteit op het gebied van
mensenrechten en het milieu.

Het bevorderen en produceren van
internationale en collectieve creatieve en
intellectuele residenties in een transversale en
meertalige aanpak.

Ontwikkeling van mentorprojecten voor jonge
kunstenaars in residentie door
intergenerationele en interculturele
uitwisselingen aan te moedigen.

Stimuleren van de opening van een
internationaal netwerk van lokale kunstenaars
voor samenwerkingsverbanden - met name in
Europa, Afrika en Latijns-Amerika. 
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Aline Yasmin - Italiaans-Braziliaanse dichteres, geboren in Brazilië,

opgeleid in reclame, promotie en marketing aan de ESPM - Hogere
School voor Reclame en Marketing van Rio de Janeiro, Diploma in
Filosofie aan de Federale Universiteit van Espírito Santo, Brazilië en
een specialisatie in City Management en Creatief Ondernemerschap
aan de Universiteit van Cordoba, Argentinië en gevolgd door een
jaar Master in Cultureel Management aan de Vrije Universiteit
Brussel. 
Consultant in multidisciplinaire projecten, bemiddelaar, producent
en curator in de artistieke en culturele sector kruisend met andere
gebieden (milieu, onderwijs, mensenrechten, enz.) op internationaal
niveau. Activist voor de bosbevolking van Brazilië in het Europese
netwerk. 
Verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de vzw.

Renzo Dalvi - Oprichter, artistiek producent,

vrijwilliger in milieu-acties in Latijns-Amerika
(Brazilië en Chili), gericht op projecten in Europa
met betrekking tot het milieu, jeugd en
mensenrechten. Sinds de oprichting werkt hij als
vrijwilliger als productieassistent voor de
evenementen en de kas van de vzw.

Alex Cepile Italiaans-Braziliaans multimediakunstenaar en

oprichter betrokken bij belangrijke projecten op het gebied van
elektronische muziek, evenals visueel regisseur gespecialiseerd in
videokunst en fotografie met internationale ervaring, waaronder het
project Matera, Culturele Hoofdstad van Europa. Huidig lid van het
DaPemba muziekproject in Brussel. Hij werkt mee aan
verschillende projecten en verenigingen in België op het gebied
van multimedia (video/muziek/fotografie/scenografie).
Verantwoordelijk voor de audiovisuele en multimediale productie
van de vzw.

WIE WIJ ZIJN
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Het Espirito Mundo project werd geboren
in 2007. Oorspronkelijk was het bedoeld
voor artistieke uitwisselingen tussen
Brazilië en Frankrijk (Espirito Poitou en
Espirito Provence), maar sinds 2008 is het
ook opgenomen in het programma van
diverse internationale beurzen over de
hele wereld om Braziliaanse muziek te
promoten. 
Met de hulp van het in Brazilië gevestigde
Instituto Quorum zijn partnerschappen
ontwikkeld met verschillende Europese
landen om niet minder dan 500
activiteiten te organiseren in een reeks
festivals en culturele evenementen
(muzikale rondreizen, artistieke
residenties, enz.) die onder meer in
Frankrijk, Engeland, Italië, Oostenrijk,
Spanje, Portugal, Zwitserland, Duitsland
en Nederland plaatsvinden.
In 2016 begon het Espirito Mundo-project
partnerschappen aan te gaan op Belgische
bodem, met als eerste
samenwerkingspartner het Maison des
Jeunes van de gemeente Oudergem,
waarmee een artistieke residentie werd
georganiseerd. 

G E S C H I E D E N I S
In 2017 vindt de eerste editie van het
multidisciplinaire festival Cine Luso
plaats, waarbij regisseurs uit de
Portugeessprekende wereld worden
uitgenodigd voor momenten van
culturele en creatieve uitwisseling.

Ten slotte, in 2018 krijgt het project
ESPIRITO MUNDO autonomie en wordt
het een vzw - Vereniging zonder
winstoogmerk, gevestigd in Brussel-
Hoofdstad in België en neemt het deel
aan de projectoproep USQUARE, een
tijdelijk bezettingsproject in de
voormalige kazerne van Elsene,
georganiseerd door het Brussels Gewest,
waarvoor het geselecteerd werd.  
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In augustus 2022 werd de vereniging uitgenodigd om toe te treden tot het collectief van
verenigingen die het gemeentelijk gebouw in Mollenbeek bezetten. Een project van tijdelijke
bewoning, met gezamenlijk beheer door de bewoners zelf. 

Vandaag telt de vereniging al ongeveer 200 geassocieerde leden die samenwerken als
kunstenaars, activisten, onderzoekers, producenten, animatoren, tolken, vertalers, curatoren,
communicatoren, en anderen. 

De meesten van hen werken vrijwillig of in een systeem van uitwisseling van producten of
diensten.
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Sinds de lancering van het project in 2017 zijn in totaal 101 films vertoond via de cine-
debates, een selectieproces dat wordt gefaciliteerd via online platforms van internationale
festivals. 
In 2019 staat de artistieke programmering open voor films uit landen buiten het Portugese
taalgebied, maar altijd in lijn met het jaarthema. In 2018 realiseerde de VZW de tweede
editie met de steun van de gemeente Sint-Gillis. 

In 2019 kon u kiezen uit meer dan 400 films, uit alle hoeken van de wereld. Het collectief
dat deel uitmaakte van de residentie is geselecteerd via een internationale oproep. 

De editie van 2020 is uitgesteld tot 2021. Het thema is "Vrijheid en macht" met "theater"
als rode draad in het creatieve proces van de artistieke residentie, waarbij aan het eind net
als bij de vorige edities een kortfilm zal worden geproduceerd.

Dit project is een thematische
audiovisuele ontmoeting die de
Portugeessprekende landen viert door
middel van filmdebatten en de productie
van een kortfilm tijdens een
multidisciplinaire creatieve residentie. 

Een jaarlijks audiovisueel evenement, dat
in 2020 zijn vierde editie viert, gericht op
hedendaagse reflectie op een transversale
manier die filosofie, antropologie en
sociologie met elkaar verbindt. 

De residentie wordt gecoördineerd door
een gastkunstenaar die gespecialiseerd is
in een artistiek gebied. 
In 2017 was het thema performance, in
2018 beeldende kunst en in 2019
literatuur.

Het project vindt elk jaar plaats met een
specifiek centraal thema. Vrouwen,
migratie en het milieu waren de drie
thema's die in de vorige edities aan bod
kwamen. 

Er worden filmvertoningen georganiseerd,
gevolgd door ontmoetingen met
specialisten en Portugeestalige
filmmakers. Elke vertoning is gericht op
een sub-thema dat verband houdt met
het algemene thema. 

Het programma omvat ook andere
activiteiten, zoals concerten,
boekpresentaties, voorstellingen, enz.

Partners 2017 - 2019: Instituto Camões e Embaixada de Portugal, Embaixada do Brasil, Commune de Saint Gilles -
Bruxelles, ENAR - European Network Against Racism, UNPO - Unrepresented Nations and Peoples Organization,
Fundação Garibaldi de Cultura - Acre, Brasil, Funcaju - Fundação de Cultura do Aracaju, Brasil, Associação Cinema e
Audiovisual de Cabo Verde, OCA Asbl, Club 55 - L’Equipe Asbl, Mondocultures Asbl, Loft 58; PALOP (Países Africanos de
Lingua Oficial Portuguesa) -   Projet du cinéma; OCA Asbl; Curieus – réseaux Flamand de soutien aux ASBL; Amis de
Mozambique Asbl, Creative District Brussels. 
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41 Filmvertoningen
17 Belanghebbenden 
04 film-debatten
> Vroeg moederschap 
> Cinema en feminisme in Brazilië
> Geslacht en identiteit 
> Cinema/PALOP - Afrikaanse vrouwelijke regisseurs
01 "Luz del Fuego" fototentoonstelling archief 
01 Performance
01 Concert
01 Lusodescendants film workshop
01 Creatieve residentie - 20 gasten
Transversaliteit: Performance
> Productie 01 kortfilm (Afrika, Brazilië, Portugal)

22 Filmvertoningen
18 Belanghebbenden
06 Filmdebatten
> Wie ben ik in de wereld?
> Van wie is deze plek?
> Het geheugen en de zintuigen van Lusofoon
Afrika
> Mijn land, mijn taal?
> Wat als ik niet kan blijven?
> Brazilië, een land gebaseerd op diversiteit
01 Filmworkshop
01 DJ Set DaPemba 
01 Creatieve residentie - 10 gasten
Transversaal: beeldende kunst
> Productie 01 kortfilm (Afrika, Brazilië, Portugal)

2017

2018

VROUWEN EN MUZEN
 

WE ZIJN ALLEMAAL VREEMDEN
 



films on line

30 Filmvertoningen
21 Luidsprekers
10 Filmdebatten
 > Is dekolonisatie emancipatie?
 > Wat zijn de ethische uitdagingen van de digitale
overgang?
 > Eindigt de vrijheid van sommigen waar de
vrijheid van anderen
Eindigt de vrijheid van de een waar die van de
ander begint?
 > Wat zijn de risico's van religieuze
onverdraagzaamheid en de grenzen van de
seculiere staat?
 > Bevrijden identiteitsbewegingen ons?
 >Heeft onderwijs ons bevrijd?
 > Wanneer brengt macht de vrijheid in gevaar?
 > Is willen kunnen?

+Voorstellingen + debatten met gasten
 > Vrijheid en Macht 0FF Luso
 > Vluchtelingen in de context van het Theater van
de Onderdrukten 

06 Concerten
01 Poëzie voordracht 
02 installaties "Now You See Me Moria" + "The
Cirkel van Macht
01 Optreden "De Cirkel van Macht
01 LGBTQI+ tentoonstelling "Ik kies mijn strijd
01 Workshop Theater van de Onderdrukten
04 Literaire evenementen (La Rampa + Pedro
Eiras - PT)
03 DJ-sets  
01 Creatieve residentie - 15 gasten 
Transversaliteit: Theater
> Productie 01 korte film (Kaapverdië, Brazilië,
Portugal)

VRIJHEID EN MACHT

2019

2021

OVER DE WERELD; HET MILIEU
 

37 Filmvertoningen
22 Belanghebbenden
01 Filmdebat in het Europees Parlement - “Amazon" 
08 Filmdebatten
> Alles wat vast is, lost op in lucht?
> Denk globaal, handel lokaal?
> Wat is de rol van activisme?
> Natuurlijke rijkdom: potentieel of bedreiging voor de
Territoria?
> Hoe de reuzen te confronteren?
> De verhouding tussen wetenschap en natuur: welke
dialoog is mogelijk?
> Water: Bron van leven en goud van de 21e eeuw?
> Wat kunnen we nog doen?
02 Boek releases
01 Poëzie voordracht
02 Concerten
01 Creatieve residentie - 10 gasten
Transversaal: Literatuur
Productie van 01 kortfilm en 01 muziekvideo



A C T I V I T E I T E N
V E R S L A G
E S P I R I T O  M U N D O  2 0 1 8 - 2 0 2 2



AUGUSTUS - OPRICHTING ESPIRITO MUNDO VZW 
Oprichting van de VZW en officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad.

05-23 OKTOBER - CINE LUSO 2018 - WE ARE ALL STRANGERS
Thematische filmbijeenkomst in Brussel over de Portugese taal - Portugal, Brazilië,
Lusofoon Afrika.

05-23 OKTOBER CINE LUSO 2018 AUDIOVISUELE RESIDENCY - WE ARE ALL
STRANGERS 
Productie van de kortfilm "Cartographie des Territoires Affectifs" - (BR + PT +BE)

2 0 1 8

P A G E  1 0

E S P I R I T O  M U N D O  V W Z



27 MAART - CONFERENTIE - BRAZILIË, TIJD VAN KUNST ALS EEN BESTAAN, KUNST
ALS VERZET
Lancering van de gedichtenbundel "Voorspelling van gisteren" door Henrique
Rodrigues - schrijver en dichter Gast: Sérgio de Carvalho, visueel directeur en
voorzitter van de Garibaldi Stichting - Acre, Amazone
Moderator: Joaquim Pinto da Silva, burgeractivist, onderzoeker, schrijver en redacteur,
Brussel
Ontmoeting met twee Braziliaanse kunstenaars en een Portugese uitgever die kunst
gebruiken als een mechanisme voor aanklacht en activisme. 

APRIL, 2 - CINE DEBATE: AMAZON: EEN GESCHIEDENIS VAN VERZET - IN HET
EUROPEES PARLEMENT IN BRUSSEL / MEP MARISA MATIAS (GUE/NGL)
Documentaire vertoning ‘Empate’, met medewerking van regisseur Sérgio de Carvalho
en Angela Mendes (dochter van Chico Mendes). De film geeft een stem aan de
hoofdrolspelers van de seringueiro-beweging in de Braziliaanse deelstaat Acre, in de
jaren '70 en '80, en reflecteert op hoe dit historische moment vandaag de dag nog
doorklinkt in het Amazonegebied en de rest van de wereld.

14 MEI - WORKSHOP, ONTMOETING & CONCERT MET HET YAWANAWA AMAZONE
VOLK - AMAZONE
Shaneihu is gezegend met het ontvangen van onderricht van diverse Yawanawa
spirituele leiders en voltooide vorig jaar de heilige Muka samurai, de hoogste spirituele
inwijding van de Yawanawa. Hij is een vermaard musicus en componist onder zijn volk.
Shaya werd door haar grootvader ingewijd in de Yawanawa spiritualiteit. Ze heeft een
diepe zangstem en maakt prachtig traditioneel handwerk. Zij helpt haar familie met
heilige genezingen en het verspreiden van traditionele Yawanawa kennis onder de
jeugd.

24 MEI - LOVE MACHINE UIT MEXICO 
Uitwisseling met het Mexicaanse experimentele analoge filmcollectief. Machines
praten over machines. Vertoning van 16MM-film met live muziek en sound design door
muzikanten. Bijeenkomst: Experimental Analog Cinema - Het behoud en de
verspreiding van de technieken en kennis van het analoge
filmlaboratorium.Deelnemende kunstenaars: Elena Pardo, Azucena Losana -
MexicoNiko Uské, Bill Boque - BelgiëExperimental Film Lab (LEC) - Een non-profit
filmmakerscollectief gevestigd in Mexico-Stad, gewijd aan de promotie van
experimentele en uitgebreide cinema door middel van vertoningen en workshops.

2 0 1 9
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27 APRIL - OPENING ESPIRITO MUNDO RESIDENCES SEEU
Ruimte gewijd aan internationale ontmoetingen in de voormalige kazerne van Elsene:
Audiovisuele interventie van de etnografie van het Amazonewoud in de Akko
Performance en interventie "Nexum IV" met de Portugese kunstenares Maria João
Floxo.

JUNI, 16 - 20, JULI FLARDEN VAN DE WERKELIJKHEID - GUINEE-BISSAU, MONICA
MUSONI
Residentie, installatie en tentoonstelling van beeldende kunst waarin de kunstenaar
zijn persoonlijke fotoarchief van opnames gemaakt in Guinee-Bissau doorspit om
perceptie en geheugen in vraag te stellen via een proces van vernietiging en
reconstructie met de bedoeling zijn eigen bestaan te herdefiniëren en te
herinterpreteren na een deel van zijn leven in Afrika te hebben doorgebracht. Partner -
Ambassade van Portugal - Brussel

JUNI,16 - JULI, 11 - SER (TAO) NOS - ARTISTIEKE RESIDENTIE FABIO SAMPAIO +
ONTMOETING, WORKSHOPS EN CONFERENTIE - AFRIKA EN EUROPA IN HET
NOORDOOSTEN VAN BRAZILIË - UITGENODIGDE KUNSTENAARS EN ONDERZOEKERS
(BR + PT + BE)
Fábio Sampaio heet zijn landgenoten uit het noordoosten en reizigers welkom in
Brussel voor een open dialoog. Deze regio van Brazilië staat bekend om zijn culturele
en artistieke rijkdom en om de verschillende invloeden die van de inheemse volkeren
zijn uitgegaan, van de aanwezigheid van Afrikanen tot de Europese immigratie,
waardoor een cultuur is ontstaan die rijk is aan tradities. Muziek, beeldende kunsten,
folklore, godsdienst en andere aspecten kwamen in deze groep aan bod: Thiago Leiros
Costa - Paraíba, traditionele gitaarbenadering - esthetisch en politiek/ Andréa Luna -
Pernambuco, orishapoppen, Afro-afhankelijke tradities in de muziek, met name
maracatu/Ana Stela Cunha - Maranhão, syncretische religiositeit tussen de tradities
van de koloniale driehoek, inheemse volkeren en Afrikanen / Jovinha Rocha -
Maranhão, muzikaliteit in de religie van Afro-afstammelingen//Ligia Dantas - Rio
Grande in het Noorden, erfenis van Europese kolonisatie, vooral Nederlandse en
Portugese in de kunst van het Noordoosten.

18 JULI - 03 OKTOBER - SER (TAO) EU - FABIO SAMPAIO
Tentoonstelling in de Braziliaanse Ambassade van de beeldende kunstenaar (Aracaju,
Brazilië). Een verzameling onuitgegeven werken en andere producties, uitsluitend
vervoerd naar Brussel in zijn bagage tussen kleren en persoonlijke voorwerpen, om
deze mobiliteit om te vormen tot een performance van de kunstenaar via zijn werk dat
wordt getransformeerd in lichamelijkheid. Het werk van de kunstenaar wordt geleid
door de dagelijkse observatie van de stedelijke en populaire Braziliaanse cultuur en de
constructie van persoonlijke kaarten op zoek naar een poëtische en universele taal.



SETEMBRE, 24 - ANASAZI #WEARTXL
Tentoonstelling van het laatste schilderproject van Sidnei
Tendler: Anasazi (parcours van de kunstenaar - Elsene).
Een 5000 km lange roadtrip op zoek naar de Anasazi-
cultuur, ook bekend als de voorouderlijke Puebloans (1500
v.Chr. - 1300 n.Chr.), zij behoorden tot een oude Indiaanse
cultuur die leefde in de huidige staten Arizona, New Mexico,
Colorado en Utah.

15 OKTOBER - 14 NOVEMBER - "CINE LUSO 2019 - OVER DE
WERELD, HET MILIEU" + MULTIDISCIPLINAIRE RESIDENTIE
Ontmoeting met filmmakers uit Brazilië,
Portugeessprekend Afrika en Portugal om de films te
bespreken en een gezamenlijke kortfilm te produceren.

27 OKTOBER - CONCERT CRACA E DANI NEGA - LISETTE
MA NEZA, SLAM POETRY 
Het befaamde hiphopduo, dat de Braziliaanse underground
elektronische scene rockt, is ook beroemd om hun
activisme voor de mensenrechten. Het duo toerde door
verschillende Europese landen tijdens hun internationale
tournee, die tot doel had de zwarte genocide en de groei
van extreem-rechts in Brazilië aan de kaak te stellen. Op
hun concert in Brussel kregen ze het gezelschap van
activiste en slam poetry kampioene Lisette Ma Neza.

14 NOVEMBER - Première van de film "E Agora, Você) van
de 2019-editie van CINE LUSO
Release party en bespreking met de deelnemers van de
film die tijdens de residentie over het thema milieu is
gemaakt.

NOVEMBER, 14 - TIKUNA CULTUUR VAN DE AMAZONE
Vertoning gevolgd door lezing van de film WIYAEGÜ, 20',
(BR), Djuena Tikuna, 2019, OND/ST: FR; muziekconcert van
de inheemse traditie Djuena Tikuna.

21 NOVEMBER - 1 DECEMBER - 5.1 SPONTAAN COLLECTIEF
- TENTOONSTELLING 
De Portugese kunstenaars Andreia Morado, António
Rodrigues, Maria João Flôxo, Monica Musoni en Rui Barros
presenteerden verschillende technieken, zoals o.a.
performance, gravure, schilderkunst, beeldhouwkunst,
fotografie, keramiek met als doel onze menselijkheid, de
relatie tussen natuur en mens en technologie in vraag te
stellen. Tijdens de tentoonstellingsperiode worden andere
kunstenaars/performers en muzikanten uitgenodigd om
deel te nemen aan specifieke acties: zangeres/performer
Birgid Volens; "Fenomenologie van Leros" performance
door Pablo Alvez Artinprocess; 
Een productie van Espirito Mundo vzw, met de steun van
Camões Coöperatie Taal en Cultuur.



10 JANUARI - 05 FEBRUARI - KUNSTRESIDENTIE EN CONFERENTIE - HABITE-MOI, UNE
HISTOIRE ENTRE LES MURS - MET BEELDEND KUNSTENAAR EN RAPPER FREDONE
FONE (BR
Fredone, een artiest van Afrikaanse herkomst, is geboren en getogen in Brazilië. Aan
het begin van het jaar, ging hij naar Brussel om deel te nemen aan een artistieke
residentie waarin hij een collaboratieve visuele kunstinstallatie bouwde. Hij heeft zijn
werk kunnen voorstellen tijdens een conferentie over het thema "bewonen" en
"verblijven" waarvoor de kunstenaar en onderzoeker Arthur Lecocq (FR) en
vertegenwoordigers van de vereniging Woningen 123 Logements (BE) waren
uitgenodigd. Fredone, die zijn beroepsleven begon als bouwvakker, ontwikkelt een
artistieke visie op residentie, om te laten zien hoe kunst ons kan bewonen, sporen kan
nalaten en een geografie op zich kan vormen. Anderzijds verkent hij ook de meer
pragmatische aspecten van "wonen" en het recht op huisvesting als basisvoorwaarde
voor het menselijk bestaan.

17 JANUARI - 14 FEBRUARI - QUEL PEDRA - PAULIANA VALENTE PIMENTEL -
FOTOTENTOONSTELLING - CAPE VERDE/PORTUGAL
Pauliana Valente Pimentel, een van de meest actieve fotografen in Portugal,
presenteerde op 17 januari in de Portugese Ambassade in Brussel een tentoonstelling
"Quel Pedra", gewijd aan de Kaapverdische transgendergemeenschap. Door middel
van de fotografische taal geeft de auteur een beeld van de realiteit waarin deze
jongeren leven, van hun angsten en uitdagingen. Zij wil "de kijker confronteren met
zijn of haar eigen vooroordelen, door de conventies en normen betreffende de
identiteit van de mens in vraag te stellen". Een project dat deel uitmaakt van een
oeuvre dat de beeldend kunstenaar heeft ontwikkeld rond groepen jongeren in de
marge van de samenleving. Een productie van Espirito Mundo vzw, met de steun van
Camões Coöperatie Taal en Cultuur en de Portugese Ambassade in Brussel.

FEBRUARI, 20 - 22 - INTERLITRATOUR // DE AMAZONES VOOR DE AMAZONE - EEN
LITERAIRE ONTMOETING GEÏNSPIREERD DOOR MYTHEN EN LEGENDEN.
De term "Amazones" is ontstaan om een groep vrouwelijke krijgers te beschrijven,
waarvan het bestaan vaak wordt gefantaseerd. In dit geval zijn het vrouwen,
kunstenaars die over de Amazone spreken, via de Amazone en haar verhalen.
Dramatische lezing: reis door de mythen en legenden van het Amazonegebied,
geïnspireerd door de boeken Carnet de sauvages en Fricassée de Maris van
antropologe Betty Mindlin en lezing van de legenden van het Amazonegebied voor
kinderen "Hoe de sterren werden geboren" van Clarice Lispector. Samenwerking met
de vzw Oca en het netwerk Interlitratour 2020.

2 0 2 0



10 MAART - 15 MEI - VIDEOCLIPE LEONARDO ALAN//DANADO
Leonardo Alan is een Braziliaanse Afro Belgo artiest. Acteur en zanger,
vertegenwoordigt in de clip van zijn single "Danado", de figuur van "Zé Pilintra", een
entiteit uit de Afro-Braziliaanse religie. De multi-artiest doorbreekt de paradigma's en
vooroordelen tegen Afrikaanse religies om het belang van syncretisme en
interculturaliteit in zijn productie aan te voeren. De artistieke leiding en productie
werden bedacht tijdens zijn residentie bij het team van Espirito Mundo
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JANUARI, 01 JUNI - 15 JULI - "TANTO MAR, TANT DE MER" - ARTISTIEKE EN CULTURELE
ONTMOETING TUSSEN PORTUGAL EN BRAZILIË
Het concept is geïnspireerd op de gelijknamige muziek van de zanger, componist en
schrijver Chico Buarque, als eerbetoon aan de Anjerrevolutie van 1974. Het omvat een
tentoonstelling van artistieke installaties, voorstellingen, workshops, ontmoetingen,
multimediaprojecties en andere activiteiten. Het multidisciplinaire project is gewijd
aan de cultuur van Portugal en Brazilië en omvat ook een interventie van het
Belgische milieuproject "Tomorrow Now Movement!
Algemene coördinatie: Aline Yasmin - collectief/gasten: Alex Cepile, Andreia Morado,
Fanny Schaepelynck, Flávio Maciel de Souza, Leonardo Alan LA, Laurent Havaux, Maria
João Flôxo, Monica Musoni Renzo Dalvi , Sonia Aniceto, Sidnei Tendler, Thiago Leiros
Costa en Kika Nicolela.

10 JULI - "FUTURE PAST - VERTONING VAN DE FILM DOOR KUNSTENAAR, REGISSEUR
EN ONAFHANKELIJK CURATOR KIKA NICOLELA, GEVOLGD DOOR EEN DISCUSSIE MET
DE KUNSTENAAR EN KUNSTCRITICUS RAYA LINDBERG.
FUTUR PASSÉ is gebaseerd op zowel aangrijpende portretten van tieners die op zoek
zijn naar zichzelf, als op een zelfportret van de kunstenaar midden in een persoonlijke
crisis tegen de achtergrond van een strenge winter in het landschap van de Auvergne.
De film werd in België niet uitgebracht en werd gemaakt tijdens een artistiek verblijf
in een middelbare landbouwschool in de Auvergne. De film werd gesteund door
Videoformes.



SETEMBRE, 20-27 - "RETROEXPO" - RETROSPECTIEVE VAN DE RESIDENTIES BIJ
SEEU IN HET KUNSTENAARSPARCOURS VAN ELSENE 2020 VAN DE PRODUCTIE
VAN DE RESIDENTEN - EN GASTEN SINDS DE OPENING VAN DE SEEU RUIMTE.

INWONEND KUNSTENAAR
Aline Yasmin - poëtische interventies - Alex Cepile- multimedia - Maria Joao Floxo -
beeldhouwkunst - Monica Musoni- fotografie - Fredone Fone - beeldende
kunst/audiovisuele installaties - Fabio Sampaio - schilderkunst

SCREENING EN GESPREK MET DEELNEMERS
Cine Luso Residency 2019 - met deelnemende kunstenaars
Puxadinho - Habite-Moi, Fredone - Regisseur Arthur Lecoq (FR)
Transversus Performance - "Tant de Mer, Tanto Mar" - Deelname van het collectief
van de residentie
Terra Mater Performance - "Tant de Mer, Tanto Mar" - Andreia Morado en Leonardo
Alan

E S P I R I T O  M U N D O  V W Z P A G E  1 8



"OCTOBER, 19 - NOVEMBER, 16 + CONCERT DECEMBER, 02- "WHEN I FINALLY WAKE
UP" - AFROPOLITAN BOZAR- creatieve residentie en poëtische dialoog - Lisette Ma
Nezza (NL/RW); Shak Shakito (CG); Bouchra Lamsyeh (BE/FR); Alex Cepile (IT/BR) en
Aline Yasmin (curator) (BR/IT/BE)

Het concept verwijst naar de kracht van de artistieke opkomst en het (Her)Ontwaken
van Afrika, of het nu gaat om de productie van hedendaagse inhoud of de rol van de
vrouw. Het is een gezamenlijke residentie gevolgd door een tentoonstelling in
BOZAR met de deelname van 5 kunstenaars met verschillende invloeden, talen en
gebieden: Rwanda, Congo, Marokko, Brazilië, België, Nederland en Italië.



07 JANUARI - 30 MAART 2021 - "AU COIN DE LA RUE" - OPROEP TOT DEELNAME
AAN DE INWONERS VAN ELSENE, IN SAMENWERKING TUSSEN DE VZW ESPIRITO
MUNDO, SEEU EN DE GEMEENTE ELSENE.
Een tentoonstelling van foto's gemaakt door en voor de inwoners van Elsene over
hun wijk. De buren worden de kunstenaars en delen met ons hun mening en
emoties over de scènes van het leven en de plaatsen die zij dagelijks tegenkomen.
De bedoeling is de vergeten schoonheid van het alledaagse te waarderen, het
gewone vast te leggen en deze nieuwe blik samen te delen.

2 0 2 1



FFEBRUARI, 05 - APRIL, 17 - MEI 2021 - UMBRA - POËZIE PERFORMANCE
RESIDENTIE ANDREIA MORADO, PT, ALINE YASMIN EN ALEX CEPILE BR IN HET
KADER VAN HET FESTIVAL INTERLITRATOUR 2021 (NL).
Een poëtische voorstelling - geluid en lichaam. Het lichaam bevindt zich in de
paradox tussen vrijheid en grenzen. Beweging is een vorm van beeldspraak, een
dialoog, een impuls die vrijheid toestaat zelfs wanneer het lichaam is opgesloten
(begrensd) en zichzelf in vraag stelt ten opzichte van de beperking, omcirkeld in zijn
beschouwingen.
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05 APRIL - 05 MEI - LUSOPHONE VIRTUAL GALLERY - CPLP (BENELUX)
Het project "Lusophone Arte Galerie", is een partnerschap met de vertegenwoordiging
van de Gemeenschap van Portugeessprekende Landen (CPLP), in BENELUX
(België/Nederland/Luxemburg) voor 05 mei - Werelddag van de Portugese Taal en
Cultuur in de CPLP (UNESCO), die jaarlijks gevierd wordt in de Portugeessprekende
wereld.
Sinds 1996 is de CPLP het geprivilegieerde multilaterale forum voor de verdieping van
de wederzijdse vriendschap en samenwerking tussen Angola, Brazilië, Kaapverdië,
Equatoriaal-Guinea, Guinee-Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé en Príncipe en
Oost-Timor.
De eerste editie van het project met kunstenaars die zijn geselecteerd door de
vertegenwoordigers van de betrokken ambassades met de coördinatie van Aline
Yasmin. 
Bijna 50 kunstenaars uit de meest uiteenlopende regio's van Portugeessprekende
landen over de hele wereld namen deel aan deze selectie, waarvan het project gericht
is op internationalisering en netwerkvorming van kunstenaars.

+ 

www.galeriaartelusofona.org

http://www.galeriaartelusofona/


15 MAART - 13 JUNI - ARTISTIEKE DANSRESIDENTIE "I AM HERE FOR YOU" CATERINA
CAMPO (IT)
De performer danst alleen, in stilte, in een adembenemende cirkelvormige ruimte,
klaar om de sensaties van de moeilijke ervaring van de pandemie waarin wij leven te
belichamen: het is een gebed van hoop. Vanuit de urgentie om zich aan het publiek te
geven door emoties op te roepen tijdens deze moeilijke momenten, waarin
communicatie en direct contact bijna verloren zijn en het lichaam en de geest
geïsoleerd zijn, is de performer er voor hen om te proberen hoop te verspreiden.
De voorstelling vindt plaats in het Espace Vélodrome in SeeU, Elsene.



20 FEBRUARI - STILL STANDING FOR CULTURE ELSENE
Heilig-Kruisplein - Brussel

Een collectieve organisatie van Arts et Publics, Catherine Salée, François Ebouele,
Espirito Mundo, La Flûte enchantée, La Maison qui chante, Anne Niepold, Rosa,
Muziekpublique, La Salamandre, Théâtre Marni, Théâtre Varia, Zirk Théâtre,... Met de
steun van Aires Libres, Article 27, Creahm, EcoCulture, Flagey, Kinograph, Kuumba,
Las Lloronas, Rideau de Bruxelles, Théâtre de la Toison d'Or.

 
Programma: 
Presentatie: Catherine Salée
David Murgia, komiek, voor Still Standing for Culture
De zangeres Stéphanie Scultore, wier groep Rosa in residentie is in La Maison Qui
Chante
Quentin Dujardin, gitarist wiens concert in de kerk van Crupet verboden werd
Isabelle Jans, coördinator van Aires Libres, federatie van de circus-, straat- en
kermiskunstensector
Nathalie, kunstenares die deelneemt aan de Creahm-workshops (vergezeld door
Isabelle, haar moeder, en Joëlle Chabanov, dansanimatrice)
Anne Niepold, accordeoniste
Kunsten en Openbare Werken, vzw
Thibaut Quirynen, Kinograph Cinema
Raphaël Canta, cultureel bemiddelaar bij Artikel 27, en Salvo, lid van de culturele
commissie van het OCMW van Ukkel
Rachel Ponsonby, artieste, en Adam Brooking (in het Nederlands), regisseur, van Zirk
Théâtre, hier gevestigd in Elsene aan de overkant van het Flageyplein
Diana Oro-Gonnissen en Sophie de Tillesse, operazangeressen
Andreia Morado, inwonend performer Espirito Mundo vzw



13 MAART - STILL STANDING | VOOR AL DIEGENEN DIE NOG STEEDS BLIND
DANSEN

Heilig-Kruisplein - Brussel 
Organisatie door Espirito Mundo en haar vennoten

Om 𝑙'𝑎𝑣𝑒𝑢𝑔𝑙𝑒, omdat...
Hoeveel projecten hebben we opnieuw gedaan? Uitgestelde data? Hoeveel stappen
om opnieuw te plannen wat we gepland hadden? Achteruit lopen in het donker?
Hoevelen van ons blijven ongemotiveerd om vooruit te gaan, niet duidelijk de regels
van het spel ziende?
Is het nodig om te weten hoe je het "spel" danst als niets duidelijk is? Wat zijn de
uitdagingen waarmee we nog steeds te maken hebben op de weg? Wie is er
opgestaan en is blijven lopen ondanks onzekere mogelijkheden?
En wat zal er gebeuren?
Zij die blindelings beslissingen nemen...
Kunnen ze ons zien?
De artiest; de producent; de hele cultuurketen?
Kan het publiek ons zien? Zijn zij bereid in onze schoenen te gaan staan en dit spel
te dansen zonder instructies, zonder duidelijkheid, zonder coördinatie?



MAY, 01 - STILL STANDING | BUBBLE DANCE + GUESTS

SeeU- Elsene, Brussel 
Organisatie door Espirito Mundo Organisatie en haar vennoten

Sinds 7 november 2020 treden muzikanten en dansers één keer per week op in de
straten van Brussel. Zij zijn samengekomen rond een gemeenschappelijke behoefte
en hebben een gemeenschappelijke betekenis, een gemeenschappelijk
grondgebied opgebouwd.
Doelen: 1. plezier maken, 2. mensen meekrijgen, 3. meer plezier maken, 4. levendig
zijn, 5. liefde delen 6. doorgaan met het creëren van veilige ruimtes in steden om
zich uit te drukken. 7. bubbels van vrijheid creëren. De vreugde verspreiden, blijven
doen, blijven dansen, blijven spelen, blijven ademen.



17 MEI - 08 AUGUSTUS 2021 - JANET AVANESIAN (IRAN) ART RESEARCH RESIDENCY:
"OOK DIT ZAL VLIEGEN... »
- van 17 tot 23 mei; van 14 tot 27 juni; van 26 juli tot 8 augustus 2021

"Als uitvoerend artiest, kom ik van elders. Ik heb grenzen overgestoken. .. Als
vreemdeling zag ik mezelf als een schaduw, onzichtbaar en in de marge...Zoals in
een schaduwtheater waar de vormen die versluierd en onthuld worden de
verbeelding prikkelen. Opnieuw durven creëren is een nieuwe kans geven op een
ontmoeting, een ontmoeting met de ander en met mezelf."
Een partnerschap van kameraadschap en een onthaalstructuur voor de creatie van
het project "This too shall fly... “ een schaduwtheaterproject met begeleidende
geluiden bestemd voor volwassenen en kinderen. Dit gebeurt in het kader van het
programma "Een toekomst voor cultuur 2020: "onderzoeks- en exploratiebeurzen"
van de Waalse Federatie.



11 FEBRUARI - 20 juli 2021 - BOZAR - "'Brussel Stad van Verhalen x Afropolitaan
Weekend". 
Aline Yasmin - de poëtische interventie "Para quem chega sem dizer adeus | Pour
ceux qui arrivent sans dire au revoir" & "Nous sommes toutes Marielle".

Brussel, Stad van Verhalen is ontstaan uit de gemeenschappelijke wens van zeven
culturele actoren (Passa Porta, Muntpunt, Bozar, de Brusselse Boekenbeurs, 140, de
Stad van Woorden in N- O en het Picture Festival) om zich samen op een poëtische
en sociale manier te engageren op het grondgebied van Brussel. Editie 2021 in
samenwerking met Afropean Project ASBL, Espirito Mundo, Kuumba, M.E.O. edition,
NyangaZam asbl en Ras El Hanout asbl



OCTOBRE, 12 - NOVEMBRE, 11 - CINE LUSO 2021 " La Liberté et le Pouvoir" 
Festival lusophone thématique dans sa quatrième édition - avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Égalité des Chances); The Left EU; Ambassade du
Portugal (Benelux); Commune de Saint-Gilles; SeeU; Not Only Voices; Cafe Beguin;
Curieus VZW; ULB/Centro de língua portuguesa Camões IP; Cine Maximilian.

 
EXPOSITIONS: "Je Choisis Ma Lutte" - Exposition et installations multimédia par Gabriel
Alves de Faria - témoignages des activités et militants LGBTQi+ (Asie-SE;Brésil;
Mozambique; Angola)

INSTALLATIES: "Now You See Me Moria" (foto's/posters - vluchtelingen in het veld van
Moria - Griekenland); "The Circle of Power" - kunstinstallatie van Sonia Aniceto en
performance met Maria Joao Flôxo. 

LITERARISCHE LANCIERINGEN: "Inferno en Purgatorio" - schrijver Pedro Eiras (PT); La
Rampa - met antropologe Ana Stela Cunha

ARTISTISCHE PERFORMANTEN: Shak Shakito (DRC); Flavio Maciel de Souza (BR);
Collectif L'Hêtre - poetry slam/performance/music; DjSet DaPemba (BE); Dj Set Maike
(STP).





CINE-DEBATES: Vertoning van 30 films en 10 debatten in de context van vrijheid en
macht met gasten (mensenrechtendeskundigen)

CREATIEVE RESIDENTIE : Zoals de vorige jaren werd een film gemaakt in een
artistieke residentie, ditmaal in transversaliteit met het theater in een
samenwerkings- en intercultureel proces met de artistieke coördinatie van Julian
Boal (BR) van het Théâtre de l'Opprimé. De film duurt 15 minuten en heet Gagne Pain,
een fictie die 4 verhalen vertelt met als thema migratie en de problemen die daarmee
gepaard gaan. Na de release zal het op tournee gaan langs internationale festivals.

 
J u l i a n  B o a l  ( o p r o e p t h e a t e r ) ,  M a r i s a ,  M a r i s a  M a t i a s  ( M E P  E U / P T ) ;  S e r g i o  d e  C a r v a l h o ;  B e a t r i z
C a m a r g o  ( U L B ) ;  M a x  L e b l a n  ( M C ) ;  T h a l i n e  ( L e a d e r  A M / B R )  e n  A l i n e  Y a s m i n  ( E s p i r i t o  M u n d o )
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 Alex Cepile - Video Kunst Installatie
 Aline Yasmin - Installatie Poésie Concrète

 Celine de Vos - Beeldhouwwerk
Cécile Lassonde (FR) & Jessica Doucha (SA) - Beeldende

kunstinstallatie/tekeningen/performance
 Sleepyhead Collective - Fotografie

 Fabio Sampaio - Schilderij
 Fan - Beeldende kunstinstallatie

Ophélie Garcia - Installatie Couture van historische inspiratie
Antichambers Project Daniela Rossi (Fotografie), Loransse Doe (Sculptuur/Tekening),

(Hehm Line (Geluid

JANUARI, 27 - 30 - SEE US » tentoonstellingsinstallaties en multidisciplinaire
activiteiten

Een groep kunstenaars uit SeeU heeft de handen ineen geslagen om de diversiteit van ons
.uitgestrekte gebied te tonen
Door middel van voorstellingen en installaties van beeldende en multimediale kunst zullen
 .wij vier dagen lang openstaan voor u en onszelf en op ontdekking gaan
Het grondgebied is een tijdelijke bezetting met meerdere collaborateurs en de tijd is onze
ergste vijand. Sommigen zijn er al sinds het begin, sommigen kwamen later en sommigen
.zijn slechts op doorreis
Deze keer, alleen in samenwerking met de projectleiders, in een multidisciplinaire activiteit -
.fototentoonstelling, poëtische installatie, visuele en audiovisuele kunst en performances
Het initiatief en de gaststructuur is Espirito Mundo vzw, een co-creatie ruimte in het H-
gebouw, die als een van de eersten sinds de inhuldiging ervan in gebruik is genomen met
.verschillende projecten en gastkunstenaars met verschillende achtergronden
Het is de bedoeling de samenwerking tussen de bewoners van het gebied te stimuleren en
ook zichtbaarheid te geven aan de plaatselijke artistieke productie voordat de tijdelijke ruimte
buiten gebruik wordt gesteld om de renovatie- en reconversiewerkzaamheden voort te
zetten.te ze



24 FEBRUARI - "Luisteren naar verlaten voorwerpen" 

Een groep kunstenaars uit SeeU heeft de handen ineen geslagen om de diversiteit van
onsKunstenaarsresidentie met Eric Mersch
natuurkundige en musicus

colectief uitje: een geïmproviseerde klankcreatie van achtergelaten minerale, organische of
industriële voorwerpen, als uitnodiging om te luisteren naar de vier elementen van de natuur.
Een koffiemolen roept het kraken van de aarde op, een kalimba gemaakt van wegwerplepels
vertelt over een bos in de regen, het gerommel van de donder weerklinkt in een theekistje, de
 .wind doet de bladeren van een boom trillen
En daarnaast de objecten manipuleren en gezamenlijk een geïmproviseerd geluidsbeeld
 .schetsen

 



21 - 25 MAART - TENTOONSTELLING EEN GEËNGAGEERDE BLIK: ECOLOGISCH
ACTIVISME IN DE KIJKER
Als onderdeel van de week ter bestrijding van ecocide, geïntegreerd in de "Europese mars:
Stop Ecocide overal!"-campagne, organiseren we een tentoonstelling van twee toegewijde
fotografen.

Wout de Ridder, bioloog en fotograaf - activist voor de bescherming van het milieu.
Hij presenteert twee print- en installatieprojecten:
"Last stand" richt zich op de klimaat- en milieubeweging over een periode van twee jaar vanaf
november 2018, de blik is gericht op de gemeenschap in actie; en "Daily Casualties" is een
onderzoek naar onze dagelijkse consumptie en de dodelijke invloed ervan op dieren.
Bij zijn visueel discours presenteert hij ecologische oplossingen, aangezien de tentoonstelling
is gemonteerd op frames gemaakt van gerecyclede materialen, met ecologisch verantwoorde
verf, door hem op een organische manier bedrukt.

François Dvorak, fotograaf - Belgisch verslaggever, activist en militant werkt aan
mensenrechtenkwesties en meer specifiek aan mobilisaties in verband met ecologie.
Hij is altijd aanwezig bij de meeste evenementen en is een actieve partner van Rise For
Climate. Hij behandelt belangrijke gebeurtenissen die direct of indirect invloed hebben op de
zaken die hem dierbaar zijn.
Al zijn afbeeldingen die in deze tentoonstelling worden gepresenteerd, tonen zijn blikop de
belangrijkste woordvoerders die sinds 2018 hebben deelgenomen aan verschillende
evenementen in Europa. Door zijn lens brengt hij zijn humanistische en solidaire inzet over.







12 workshops met concepten en producten uit het Amazonegebied - keuken; beeldende
kunst; design en erfgoed; cosmetica; dans; ambachten; enz.
Tentoonstelling van 05 hedendaagse kunst-, fotografie- en designkunstenaars uit Brazilië 
01 happy hour met Dj zee-la en een selectie van traditionele muziek uit diep Brazilië
Multimediaruimte met video's, soundscapes en foto's van de Amazone door Floresta TV
Amazonico bar door een Belgische mixoloog met exclusieve cocktails uit het
Amazonegebied
Conferentie over de nieuwe regeneratieve systemen van het Amazonewoud met de leider
van de Amazone Nui Huni Kuin 
Lancering van een fotoboek met beelden van de etnografie van de oorspronkelijke
volkeren van het Amazonegebied (door Renato Soares)
Een exclusieve Pop Up Store - honderden producten uit een "fair trade"-netwerk voor de
duurzaamheid van het bos: voeding, handwerk, accessoires, enz.
Een online platform met live uitzending

01-03 APRIL - MEESLEPENDE AMAZON
Een evenement waarbij cultuur en milieu werden gevierd met praktijken en toegang tot
kennis. Gedurende drie dagen vonden activiteiten plaats in verschillende omgevingen van
een bevoorrechte ruimte: een voormalige porseleinfabriek uit de 19e eeuw, in het hart van
Brussel, geklasseerd als historisch erfgoed van de stad, omgevormd tot een ruimte van kunst
en internationale cultuur. 



11 JUNI - CINE LUSO EDITION EULAT4CULTURE België 2022

Officiële start van de vijfde editie van het project met de vertoning van de film "Ganhão-Pão",
die in Cine Luso 2021 in samenwerking met Espírito Mundo Asbl is geproduceerd en door The
Left EU is gecoproduceerd, en de speelfilm "O ano da morte de Ricardo Reis", geïnspireerd op
het werk van José Saramago.

Dit jaar is het thema van Cine Luso "The Invisible" en gaat het over het belangrijke onderwerp
van sociale onzichtbaarheid.

#EULAT4Culture België, een cultureel festival van 23 evenementen ter versterking van de
betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika en de gedeelde waarden door samenwerking
op het gebied van cultuur en creativiteit. 

Een samenwerking met het Red Cultural Iberoamericana RIDCULT de la SEGIB (gevormd
door de 22 staten van de Conferencia Iberoamericana), de Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) en de Presidencia Española de la AECID de la EUNIC (Red de Institutos Nacionales de
Cultura de la Unión Europea)



25 JUIN - AMAZONE DANSWORKSHOP - CARIMBÓ
MET PATRICIA TAMBEUR

#100IN1DAG BELGIË CURIEUS 
#100IN1DAY BELGIUM CURIEUS 

"De carimbó is een ritme uit het Amazonegebied, typisch voor Pará, dat is ontstaan uit de
eeltige handen en blote voeten van de Para-boeren. Een ritme, een dans, een identiteit. De
naam carimbó of curimbó komt van het Tupi: curi betekent holle stok en m'bó betekent
doorboord."

Viering van de volkscultuur van het Amazonegebied door middel van de Carimbó com dans
Patricia is Braziliaanse uit het noorden van het land in de stad "Mairi" in Belem, Tupinambá
grondgebied en is ook een activiste voor de bosvolkeren.

Zij is lid van de Braziliaanse Waryakunas-beweging en woont sinds enkele jaren in Brussel,
waar zij ook capoeira-les geeft en als percussioniste deel uitmaakt van de groep Baque de
Chuva.

Een workshop in Carimbó is ook een manier om in contact te komen met de energie van het
bos en zijn rituelen.
Een uitnodiging tot lichtheid in een moment van pure ontspanning en positiviteit.





02-22 JULI - JUS SANGUINIS TENTOONSTELLING
Residentie: 15/04 - 30/06 

JUS SANGUINIS is het eindresultaat van het artistieke residentieproces van de dichteres Aline
Yasmin in samenwerking met de artistieke producent Renzo Dalvi. Het gaat om installaties
die zijn opgebouwd uit onderzoek en co-creatie met als invalshoek de schending van de
mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de immigratie, haar trajecten en tegenslagen.
Met sterke beelden die verwijzen naar oorlog, gevangenschap, met behulp van visuele media,
en woorden die de tentoonstelling van experimentele poëzie configureren.
De tentoonstelling beroept zich op het enige recht van bloed: dat van de mensheid zelf. De
oorspronkelijke premisse wordt geherformuleerd, waarbij opnieuw wordt bevestigd dat
grenzen onze banden als mensen niet mogen verbreken, heel eenvoudig.

**
JUS SANGUINIS (Latijn: "recht van bloed") is een beginsel van het nationaliteitsrecht volgens
hetwelk het burgerschap wordt bepaald of verkregen door de nationaliteit of de etnische
afstamming van een of beide ouders.
Aline Yasmin, dichter Renzo Dalvi, artistiek producent

PH Veerle Ve



22 AUGUSTUS - ATELIER VAN GEËNGAGEERDE PANCARTES
Partnerschap Les Halles Saint Gery; Opstaan voor het Klimaat België: Burger
mobilisatie om de mensheid te redden; L'Hetre Asbl

Intergenerationele workshop voor de collectieve productie van borden in Les Halles
Saint Gery, Brussel.

Bij de actie hebben mensen van alle leeftijden en nationaliteiten zinnen en
illustraties gemaakt ter ondersteuning van de demonstratie voor het klimaat, voor
diversiteit en voor het Amazonegebied. 

De kaarten werden gebruikt bij de demonstratie en maken deel uit van de collectie
die zal worden gebruikt bij toekomstige bewustmakingsactiviteiten van de
beweging voor actief burgerschap en milieu.



27 - AUGUSTUS - 07 - SEPTEMBER: INTERNATIONALE MISSIE VOOR DE
VERDEDIGING VAN AMAZONIA IN EUROPA
Met Angela Mendes - Chico Mendes Comité

Partnerschap: Bloco de Esquerda (Lissabon/Coimbra); De Linkse EU/Europees
Parlement; Rise for Climate (Brussel); Theatre Munganga (Amsterdam); The Gaia
Foundation (Londen); Coalition de Solidarité (Parijs); Association Autres Brésils
(Parijs). 

Met het oog op de verdediging van de volkeren van het Amazonewoud en de
biodiversiteit in de wereld heeft de Vereniging Espirito Mundo een missie
georganiseerd met de activiste Angela Mendes, voorzitter van het Chico Mendes
Comité - een vooraanstaande activist die in Brazilië werd vermoord wegens zijn
bescherming van het woud. 

Haar tournee in Europa ter gelegenheid van de Wereld Amazonedag verliep via
verschillende agenda's: een conferentie over mensenrechten in de context van
traditionele volkeren, een open zitting in het Europees Parlement met
parlementsleden en het maatschappelijk middenveld om na te denken en
voorstellen door te geven, een evenement in samenwerking met meer dan 30
Belgische en Europese partners (collectieven, NGO's, enz.), een Franse
persconferentie om een barometer van de mensenrechten in Brazilië te lanceren,
een ontmoeting met activisten en deskundigen op het gebied van mensenrechten
en milieu, naast andere agenda's. 



ACTIVITEITEN 
INTERNATIONAAL NETWERK VOOR DE VOLKEREN VAN HET AMAZONEWOUD (BR)
Partnerschap BE Rise for Climate Belgium: mobilisatie van burgers om de
mensheid te redden

De vereniging neemt vrijwillig deel aan verschillende mobilisatie-acties voor de
traditionele volkeren van de Amazone in Brazilië via Aline Yasmin, directeur van de
VZW, die in contact staat met belangrijke leiders via een virtueel netwerk van
Braziliaanse burgeracties of onderzoekers die betrokken zijn bij activisme in Europa
voor het behoud van de bossen en hun bevolkingsgroepen.
De vraagstukken die behandeld worden staan in verband met de mensenrechten,
de strijd voor de afbakening van land en aspecten van een roofzuchtig milieubeleid
met ernstige gevolgen op wereldniveau.

https://www.facebook.com/Rise4ClimateBE/
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