INFORMATII practice

Înscrierile vor fi posibile începând cu 1 septembrie. Fiecare organizație va transmite un e-mail cu
formularul de înscriere către rețeaua sa de membrii.
Locul de desfășurare a Bienalei
Bienala va avea loc în campusul CERIA (Centre d'Enseignement et de Recherches des Industries
Alimentaires et Chimiques) din Anderlecht, una dintre cele 19 comune din regiunea Bruxelles. Acest
loc care găzduiește școli liceale și superioare, ne pune la dispoziție auditoriul Jacques Brel (800 de
locuri), precum și alte două clădiri și restaurantul self-service pentru mese.
Adresa : Avenue Émile Gryzon 1, 1070 Anderlecht. Parcarea este posibilă la adresa indicata.
Cazarea
Am lucrat în principal cu căminele de tineret din zona Bruxelles-ului. Auberges Jacques Brel,
Génération Europe și Breughel ne vor găzdui în camere duble cu mic dejun. Aceste spatii vor fi
completate daca este necesar cu alte structuri de cazare. Formularul de înscriere pe care îl veți putea
completa în septembrie vă va permite să vă exprimați dorințele în ceea ce privește cazarea (cu cine
doriți eventual sa fiti cazati).
Acces cu trenul și avionul
Gare du Midi este punctul internațional de debarcare, indiferent dacă sosiți cu trenul, de la
aeroportul Bruxelles-Zaventem sau de la aeroportul Charleroi (numit și Bruxelles Sud). De la
Bruxelles-Zaventem, trenul vă duce la stația Midi. De la Charleroi/Bruxelles Sud, autobuzele de
transfer vă vor duce, de asemenea, la Bruxelles Midi (se va lua direct de la terminalul aeroportului). O
recepție va avea loc în holul central al stației Midi ,vineri, 28 octombrie, de la ora 16.00, și sâmbătă,
29 octombrie, de la ora 8.00.
Tarifs du 29/10 au 1/11/2022 Tarife de la 29/10 la 1/11/2022
Pentru membrii asociațiilor organizatoare și parteneri: 180 €, inclusiv participarea la evenimentul
bienal, mesele, (cu excepția zilei de duminică seara) si cazare. (Tarif fără cazare: 120 € Dacă este
nevoie de cazare suplimentară în afara perioadelor de desfășurare a bienalei = 50 €/noapte)
Pentru străini, prețul de cost: 330 € cu cazare, 240 € fără cazare.
Aceste prețuri includ participarea la evenimentul bienal, mesele (cu excepția zilei de duminică seara)
și cazarea, dacă este necesar.
Descoperiri
Pe lângă atelierele și dezbateri, diverse propuneri culturale și artistice vor fi oferite pe tot parcursul
bienalei, seara, dar și în timpul zilei. Duminică după-amiază, propunerile vor fi organizate în grupuri
mici pentru a descoperi Bruxelles, cu posibilitatea de a ne întâlni din nou seara pentru o proiecție de
film la centrul cultural Jacques Franck. Programul (cu peste 20 de propuneri!) este în curs de
elaborare și va fi prezentat bienaliștilor la fața locului.
Groupul Accueil
Depuis fin 2021, un groupe composé de différents mouvements belges d’Éducation Nouvelle s’est
constitué en vue d’organiser l’accueil de la biennale. Une bonne dizaine de personnes travaillent déjà
mais devront être rejointes par d’autres au moment de la biennale pour assurer les repas, l’accueil, la
logistique… Si des volontaires veulent rejoindre cette dynamique, il suffit d’adresser un courriel à
De la sfârșitul anului 2021, s-a format un grup alcătuit din diferite mișcări belgiene de educație nouă
pentru a organiza găzduirea evenimentului bienal. O bună duzină de oameni lucrează deja, dar li se

vor alătura și alții la momentul evenimentului bienal pentru a asigura mesele, primirea, logistica...
Dacă voluntari doresc să se alăture acestei dinamici, trimiteți un e-mail la adresa
volbien22@cemea.be

