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Tipi’s Mechelen 
Een poëtische oase in het Vrijbroekpark Mechelen en op het internet 

 

De vzw Cultural Bridges in Belgium (CBiB) lanceert in samenwerking met de 

Provincie Antwerpen de website www.tipismechelen.be. De site met poëzie in elf 

verschillende talen is de virtuele doublure van de houten tipi die in het provinciaal 

groendomein Vrijbroekpark zal verrijzen. Deze installatie, ontworpen door de 

bekende conceptuele kunstenaar Patrick Corillon, is momenteel in aanbouw en zal 

een plaats vinden in de Engelse tuin, vlakbij de kleine, met waterlelies bedekte 

vijver. Wie de tipi betreedt, zal letterlijk met een poëtische geluidsdouche worden 

onthaald. De feestelijke inhuldiging, oorspronkelijk gepland op 30 mei maar 

uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, zal hopelijk dit najaar kunnen 

plaatsvinden. 

 

De Grond der Dingen  

Tipi's Mechelen wordt de eerste concrete realisatie van De Grond der Dingen, het 

veelomvattende burgerparticipatieproject van theater ARSENAAL/LAZARUS en het Mechelse 

stadsmuseum Hof van Busleyden. De jonge vzw CBIB, initiatiefnemer achter de literaire 

evenementen Arabische Stemmen, Russische Stemmen en Turkse Stemmen, zocht en vond 

een manier om de taaldiversiteit in Mechelen creatief te verzilveren. Bezoekers van de 

tipi,  fysiek zowel als online, worden op een selectie van gedichten in verschillende talen 

getrakteerd. In al hun verscheidenheid hebben die één kenmerk gemeen: het zijn allemaal 

talen die in onze stad worden gesproken. Typisch Mechelen dus.  

Poëzie is taal in feestkledij. Klankkleur, frasering, rijmschema's, een bezoek aan de tipi 

wordt een streling voor het oor. Om de beleving nog mooier te maken, wordt een vertaling 

van de gedichten ter beschikking gesteld, in print en online. 

 

Van Arabisch en Chinees tot Mechels…  

Tipi's Mechelen is ook een participatief project. Gedichten worden voorgedragen en 

opgenomen door Mechelaars met een diverse taalachtergrond. Volgens de jongste tellingen 

wonen in Mechelen 136 nationaliteiten samen die 80 verschillende talen spreken. Tipi's 

Mechelen wil deze superdiversiteit als een troef voor onze stad vieren. Niet alle talen passen 

in één geluidsopname. Gelukkig hebben de website en de tipi een permanent en dynamisch 

karakter. Op geregelde tijdstippen krijgt de loop een update met nieuwe talen. In de eerste 

selectie zitten Albanees, Arabisch, Chinees, Frans, Lingala, Nederlands, Perzisch, Pools, 

Spaans en Tamazight. En Mechels uiteraard, het project heet tenslotte Tipi’s Mechelen. 

http://www.tipismechelen.be/


 

 

www.tipismechelen.be 

Zoals de tipi een kunstzinnige oase wordt in het provinciaal groendomein Vrijbroekpark, zo 

wordt tipismechelen.be een poëtisch-artistieke vluchtheuvel op het internet. De website is 

een pareltje geworden, met dank aan de studenten van de opleiding Interactive Multimedia 

Design (IMD) van de Thomas More Hogeschool Mechelen. Het voorbije academiejaar heeft 

een team van Designosource, de practice enterprise van de IMD-afdeling, de site ontwikkeld 

en vormgegeven, in nauw overleg met alle andere betrokken partners. Het resultaat is 

oogstrelend en speels maar tegelijkertijd overzichtelijk en functioneel. Bij de lancering 

omvat de site elf klankfragmenten in elf talen. Dit aantal zal in de toekomst na iedere oogst 

van nieuwe gedichten aangroeien.  

 

Via de site en sociale media zullen we geregeld updates geven over de bouw en de 

feestelijke opening van de houten tipi in het Vrijbroekpark. En zo wordt het toch nog een 

mooie zomer voor cultuurminnaars in Mechelen en omstreken. 

 

Voorsmaakje: https://www.youtube.com/watch?v=IxSne4Kig2w 

PRAKTISCHE INFO 

On-line Tipi: 

www.tipismechelen.be  

vanaf 9 juni 2020 

 

Fysieke Tipi:  

Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen 

in het najaar 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark: 

Barbara Pardon 

http://www.tipismechelen.be/
https://www.youtube.com/watch?v=IxSne4Kig2w
http://www.tipismechelen.be/


T 015 45 13 92, M 0487 53 35 68 

E barbara.pardon@provincieantwerpen.be 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark.html 
 

vzw CBiB:  

Erik Raspoet  

E emjraspoet@telenet.be 

M 0477 25 03 98  

https://www.facebook.com/CBiB.be 

 

De Grond der Dingen en ARSENAAL/LAZARUS 

Eveline Verbist 

E eveline@arsenaallazarus.be 

M 0484 28 72 34 

https://www.degrondderdingen.be/ 
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