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Boekvoorstelling: ‘Het klein verzet’ - Tine Hens
12 oktober 2015 / 20u30 / De Roma Antwerpen
Over heel Europa zijn mensen bezig op zoek naar een andere economie. Ze werken aan menselijke alternatieven voor concurrentie en groei. Journaliste Tine Hens neemt de lezer in haar
boek mee langs vergeten utopieën, langs boeren en ingenieurs die elektriciteit verkopen en
kiwi’s kweken, langs mensen die hebben en kopen inwisselden voor ruilen, delen en geven.
Het is een verhaal van mensen die van Denemarken tot Griekenland en van Groot-Brittannië
tot Letland heel hard trappen om niet zo snel vooruit te gaan. Maar die op hun manier wel
hun straat, wijk, dorp of stad een andere richting op duwen.

PROGRAMMA
Dirk Holemans Denktank Oikos
Samen werken aan een groot verhaal
Lies van Assche Sociaal-artistiek kostuumatelier DOEK - Knooppunt
Knooppunt brengt nieuwkomers samen die traditioneel textielhandwerk uit hun
moederland
kennen en willen delen met andere mensen
Koen Wynants Antwerpen aan ‘t woord
’t Stad maken we allemaal samen, vernieuwende participatiepraktijken in Antwerpen
Tine Hens
Tine vertelt het verhaal over en uit haar boek
Wouter Hillaert Hart Boven Hard
Wouter geeft een nabeschouwing over de impact van transitiebewegingen en
burgerinitiatieven
Met muziek van Thomas Devos (Tommigun) en weggeefmarkt met lokale partners.
Over de auteur: Tine Hens is freelancejournaliste. Ze werkte onder andere voor De
Standaard, Humo en Knack. Ze trok in 2014 door Europa op zoek naar antwoorden
op de vele vragen die ze zich stelde: ‘Hoe zou de wereld na het kapitalisme
eruitzien? Wat betekent het om plots groei als maatstaf der dingen los te laten?
Wat als we met z’n allen beslissen dat niet de economie ons bepaalt maar
dat wij de economie zijn?’ Haar reis leidde haar naar vergeten utopieën van
Denemarken tot Griekenland en van Groot-Brittannië tot Letland, langs mensen
die het anders willen doen. De verhalen van deze mensen schreef ze neer in haar
boek Het klein verzet (een uitgave van Uitgeverij EPO i.s.m. Denktank Oikos).
Organisatie: Een co-productie van Denktank Oikos en
Uitgeverij EPO in samenwerking met De Roma.
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