Het Bankje 2022

De podcast Het Bankje brengt theater en kunst op een laagdrempelige manier 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.
1 juli tot 30 september 2022
Gratis

Centrum
Regenboogbank aan Cultuurcentrum Mechelen – Het leven zoals het leven is
Regenboogbank in de Sinte Mettetuin – Ik zie ik zie wat jij ook ziet
Regenboogbank in de Kruidtuin – Ver van huis
Picknicktafel in de Karmelietentuin – I follow you

Vrijbroekpark
Schaduwbank aan de grote vijver - Contact
Bank in de educatieve rozentuin – De Schone slaper
Bank in de schaduwtuin (naast de taverne) – De wederopstanding van de pinguïn

Tivolipark
Bank aan de vijver – Het schild van de kever
Bank aan de ponyweide – Prudente mensen
Bank in de dreef tussen de poort van Otterbeek en parking Liersesteenweg - Kaas

Hombeek
‘Opa’s bankje’ op de grens met Leest en Hombeek (kruising van de Kasteelweg, Buurtweg nr. 27 en Buurtweg nr. 25) – Het
huwelijk
Regenboogbank aan het dorpshuis – Eén meisje

Battel
Bank op Arkadeplein – Schone lucht

Heffen

Bank aan de boom op het dorpsplein – Niet alleen
Regenboogbank aan speeltuintje Groenenbeemd – Dat is liefde

Muizen
Bank op het plein aan het dorpshuis – Eigenlijk je mond moeten houden
Bank aan de hondenweide – Daten-op-een-bankje

Walem
Regenboogbank (A. Detayestraat) – Mieke hoe u vast
Bank aan speelplein Arena (Pastorijstraat) – Een ijsje

Leest
Bank naast het dorpshuis - Chemie
Meer info over de locatie van de bankjes: https://www.mechelen.be/het-bankje

Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK naar een idee van Wim Chielens, in samenwerking met Creatief
Schrijven en Kunstwerkt.
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