PERSBERICHT
17 februari 2016, Brussel.

CITYLAB (RE)PRESENTS #1
Kunstenfestival door CITYLAB, stadslabo voor
superdiversiteit van Pianofabriek (St. Gillis/ BXL)
CONCERTS / EXPO / FILM / THEATER / DANS

DON 17.03.16 > DON 24.03.16
Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 St. Gillis

Tijdens het microfestival CITYLAB (RE)PRESENTS #1 kan je voor de eerste keer proeven van de
nieuwe lichting bij Citylab, de artistieke incubator van Pianofabriek, een cultureel centrum in Sint-Gillis,
Brussel. Van 17 tot 24 maart leveren we ons podium, onze schermen, onze gangen, en onze trappen
over aan jonge Brusselse makers. Join us!

CityLab is een stadslabo voor superdiversiteit, of met andere woorden een broedplaats voor jonge
Brusselse makers, vaak autodidact. CityLab geeft het woord aan jongeren die een sociaal-artistiek
antwoord willen geven aan politieke problemen. Het maakt ook plaats voor reflectie: de eigen realiteit
in vraag stellen, het nadenken over de rol die men kan spelen in de samenleving.

CITYLAB (RE)PRESENTS #1 brengt je experiment in dans door Brussels rap-icoon Pitcho Womba Konga
in samenwerking met de jonge danser Karim Kalonji, theater door onder meer Hussein Al-Zubaidi en
Muhaned Al-Hadi, films door Colorbar Productions van Code Rouge, Sarra Benyach, Mohamed
Ouachen, LaborArtory, en Belgian Renaissance, een intieme live performance van Badi Banx, stomende
beats door Moroccan Bass wizards dj Gan Gah en dj Jabo van het Brusselse label Low Up, een screening
en gesprek met filmmaker Mourad Boucif over fictie en document, artistiek onderzoek naar de “Jungle
van Calais” door Quentin Bruno & Kid Lost. Oh ja, en ook een tentoonstelling in een caravan.
Volledig programma op www.pianofabriek.be

Info & reservaties:
FR: Samira Hmouda: samira.hmouda@pianofabriek.be 02/ 541 01 70
NL: Yasmine Van Pee: yasmine.vanpee@pianofabriek.be 02/ 541 01 70
CityLab online: https://www.facebook.com/pianofabriek.culturencentrum/

CityLab (RE)PRESENTS is een initiatief van CityLab Pianofabriek, in samenwerking met Gemeente Sint-Gillis, Colorbar Productions, Code Rouge, Film
Festival SYSTEM_D, Low Up, Skinfama, Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, Belgian Renaissance, en Laborartory.

