Het Bankje 2021
Luisteren naar originele verhalen
Van 1 juli tot 30 september
De podcast Het Bankje brengt theater - zelfs in coronatijd - tot bij het
publiek. Beluister 20 originele dialogen op evenveel unieke locaties in
Mechelen en in de dorpen.
Neem tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een bankj e en
beluister de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich
(misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit.
Tip: beluister zeker de podcast, ‘de schoonheid van bus nummer 3’, van de
lokale schrijver en dichter uit Muizen, Sascha Beernaert!

Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK in samenwerking met Creatief Schrijven en Kunstwerkt.

Bankjes
Centrum
1.
2.
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Het Predikheren (binnentuin) - Merci duifje
Regenboogbank aan Cultuurcentrum Mechelen - Spiegel
IJzerenleen (bankje aan Windels) - Nog steeds
Sinte Mettetuin - Je gelooft wat je wil
Botermarkt - Het overspel
Bank aan de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk (tegenover restaurant La Boya) - Brom
Kruidtuin (bankje aan podium) - Fiere mama

Vrijbroekpark
8. Schaduwbank aan de grote vijver - Broers
9. Educatieve rozentuin - Zij was niet jij
10. Schaduwtuin (naast de taverne) – Papa

Tivolipark
11. Bank aan de vijver - Dag broer
12. Bank aan de ponyweide - Spoor 9
13. Bank in de dreef tussen de poort van Otterbeek en parking Liersesteenweg - Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Hombeek
14. ‘Opa’s bankje’ op de grens met Leest en Hombeek (kruising van de Kasteelweg, Buurtweg nr. 27 en Buurtweg nr. 25) Springen
15. Regenboogbank aan het dorpshuis - Een zware nacht

BATTEL
16. Bank op Arkadeplein - Twee vrienden

HEFFEN
17. Bank aan de boom op het dorpsplein - Brave mensen
18. Regenboogbank aan Speeltuintje Groenenbeemd - Strawberry Daiquiri

MUIZEN

19. Bank op het jaagpad van de Dijle ter hoogte van het natuurreservaat Mechels Broek - Eventjes maar
20. Bank langs de Dijle, richting Rijmenam tegenover de visvijver aan de kant van Mispeldonk - De schoonheid van bus nummer
3
Haal de folder met een plannetje op bij Visit Mechelen of Cultuurcentrum Mechelen of download de printvriendelijke versie
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