
	  
 

BOUWEN EN RONDDRAGEN VAN DE MASKERS EN POPPEN 

Orfeo & Majnun is een voorstelling, gezongen in het Engels en het Arabisch, 
die jonge talenten en professionals van over de Middellandse zee tot het 
Noorden van Europa verenigt. Westerse en oosterse instrumenten vertellen u 
de verhalen van twee liefdeskoppels, Layla en Majnun en Orpheus en 
Eurydice.  
 
Dit muziektheater wordt vervolledigd met een parcours en een parade. 30 
Juni zullen meer dan 300 inwoners van Brussel hun creaties tonen, gelinkt 
aan de mythes van het muziektheater. Deze voorstellingen worden 
voorafgegaan door een parade die zal starten vanop de Grote Markt.  

Een van de vele manieren om mee te doen aan het project Orfeo & Majnun is 
het maken en het ronddragen van maskers en poppen waarmee we op 30 
juni in Brussel een parade (van een half uur) houden in de buurt van de Munt. 

Deze dieren staan centraal tijdens de beide verhalen van Orpheus & Eurydice 
en van Layla & Majnun, onze beide helden nemen de dieren in vertrouwen. 
Ons doel is dat op 30 juni honderden dieren rondgedragen worden door het 
publiek, in wat een grote stedelijke performance moet worden.  

 

 

Wilt u een idee te krijgen van de poppen en hun ontwerpen? Bekijk hier een 
interview met de Zuid-Afrikaanse artist Roger Titley: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=K01rvh0S1_c  



	  
 

Deelnemen aan de parade 

Wij zijn dus op zoek naar verschillende deelnemers om de maskers en de 
poppen, door Roger Titley bedacht te bouwen en ook te hanteren tijdens de 
parade op 30 juni.  
 
Er worden verschillende workshops georganiseerd om de bewoners van 
Brussel en omstreken kennis te laten maken met de verschillende mythische 
dieren. Deze workshops kunnen enerzijds plaatsvinden in de publieke ruimte, 
maar ook in de Munt of bij partnerorganisaties.  
 
Interesse?  

Wil je bijdragen aan dit grote Europese project en zelf poppen bouwen? Er 
zijn twee mogelijkheden:  

1. Kom naar een van onze publieke ateliers op volgende data:  

- 2 Juni in het Jubelparkmuseum en in samenwerking met GC De 
Maalbeek van 14u tot 17u. Je krijgt eerst een rondleiding binnen de 
Islamitische zuil, nadien volgt de workshop en achteraf kan u de rest 
van het museum gratis bezoeken. Uiteraard zal er muntthee aanwezig 
zijn.  
Inschrijvingen via : kevin.suetens@vgc.be 

- 10 Juni : nationale feestdag van Portugal in het Leopoldpark van 14u 
tot 18u 

- 17 juni op het gratis festival Ô de Molenbeek in de Briefdragerstraat 
om 14u. Volledige programma hier: 
http://www.culture1080cultuur.be/nl/agenda/O_de_Molenbeek/796/  

- 20 Juni in het cultureel centrum Wolubilis in het kader van de 
‘ateliers parents-enfants’ van 14u tot 15u30 en van 15u45 tot 17u15. 
Inschrijven via deze link: 
http://www.wolubilis.be/index.php?page=1&search=orfeo&submitbutton
=  

- 23 Juni op de Grote markt in Brussel om 12u  
- 24 Juni in het Georges Henri park van 14u tot 17u30 ter 

gelegenheid van de Muziekfeesten in Brussel. Volledige programma 
hier: http://www.fetedelamusique.be  
 



	  
 

 
 

2. Contacteer ons per mail indien u zelf een workshop wil organiseren 
(voor min 10 personen) : a.impe@demunt.be en dan bekijken wij 
samen waar en wanneer we een workshop kunnen laten doorgaan 
(binnen uw muren, of in de ateliers van de Munt)  

Alle workshops zijn volledig gratis al moet je je voor een aantal workshops wel 
op voorhand inschrijven. Bovendien zijn ze toegankelijk voor iedereen, voor 
jong en oud, vanaf 12 jaar.  

Aarzel niet ons te contacteren indien u nog vragen heeft  op 
a.impe@demunt.be of orfeomajnun@demunt.be  

 

 
 


