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‘Best in the World’
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2000, Belgium (kaart)

Geplaatst in: Maak De Stad, Herbekijk

Stadsform Seizoensopening 22 — 23

Open mee het derde seizoen van Stadsform. 

Programma

19:00 — Deuren

19:30 — Presentatie Seizoensprogramma

Stadsform's programma steunt op samenwerking . Programmapartners geven meer info 
over de series die we het komende seizoen in samenwerking opzetten: Maak De 
Stad (Antwerp Urban Studies Institute) — Antwerpen x Amsterdam(Pakhuis De Zwijger) 
— Feministische Architectuur Community (Evelien Pieters) — Hack De Stad (imec) — 
Stadskino (Secret Cinema, VPRO Tegenlicht) — Studio Stadswaag (Royal Academy of 
Fine Arts Antwerp) — Braver Spaces (Imane Benyecif K., Sint-Lucas Antwerpen) 
— Sociaal Rechtvaardige Bouwshift (Universiteit Antwerpen) — Climathon (EU, WWF, 
Koning Boudewijnstichting) — Jeugd Maakt Stad (Globelink, Kind & Samenleving) 
— Stadsbib — Ringland Academie — Stadsexpedities (Expeditie De Stad) — 
Stadspodcasts — Boeklanceringen — Buurfeesten — Vitrine Expo’s (Royal Academy 
of Fine Arts Antwerp) — Workshops — jouw events en meer.

20:00 — Belgische Première ‘Best in the World’ (2022)

Kopenhagen staat bekend als een van de meest ‘leefbare’ en ‘creatieve’ steden ter 
wereld. Dertig jaar geleden verkeerde de voormalige industriestad echter op het randje 
van faillissement. Met grootse stadsplannen en pronkende architectuur heeft de 
Deense hoofdstad een veelgeprezen transformatie ondergaan. Maar wat is de keerzijde 
van haar medaille? In gesprek met activisten, architecten en schrijvers geeft het net 
verschenen ‘Best in the World’ (Hans Christian Post) een vlijmscherpe kijk achter het 
weekendbijlage-plaatje van Kopenhagen, dat vele andere Westerse steden ijverig 
nastreven.

01:53 ⁄ 01:53

21:00 — Manifest

Na het nuanceren van het geprezen beeld van Kopenhagen laat de documentaire ‘Best 
in the World’ ons achter met een fundamentele vraag in stad maken: welke waarden en 
idealen zijn het dan wel waard om onze steden te oriënteren? Een vooraanstaande 
activist uit de hoofdstad, verbonden aan Action Logement Bruxelles - die verkiest 
anoniem te blijven - deelt haar antwoord.

https://www.stadsform.be/stadsformevents/hackathon-sociale-buurten
https://www.stadsform.be/stadsformevents/hack-de-stad-hoe-elektrificeren-we-de-publieke-ruimte

