
Interlitratour is een  intercultureel, literair festival van woensdag 19 t.e.m. zaterdag 22 februari 2020 in Brussel,
Antwerpen en Mechelen. Het programma bestaat uit activiteiten van tal van organisaties, verenigingen, burger- en persoonlijke
initiatieven. Interlitratour brengt mensen via cultuurgebonden literatuur samen. De evenementen bevinden zich op het kruispunt
van internationale literatuur, migratie naar België en samenleven. Interlitratour biedt podium- en ontdekkingskansen en bouwt
bruggen tussen gemeenschappen.  
 
Thema 2020: EEN NIEUW BEGIN
 
EEN NIEUW BEGIN maakt deel uit van het leven. De geboorte is ons eerste NIEUW BEGIN. Iedere lente, bij het ontwaken van de
natuur, zijn we getuige van een NIEUW BEGIN. Elke morgen is een kans voor een NIEUW BEGIN, een mogelijkheid om ons leven
vanuit een ander perspectief te bekijken. Iedere persoonlijke, culturele of politieke beslissing die we nemen, leidt tot een NIEUW
BEGIN.
 
Het Brussels Festival komt naar Antwerpen en Mechelen
 
Dankzij het jarenlange succes van Interlitratour Brussel, komt het festival dit jaar naar Antwerpen en Mechelen. Zo willen we ook in
de rest van het land mensen samenbrengen rond cultuurgebonden literaire vormen. We stimuleren een positieve uitwisseling en
bouwen  bruggen tussen de drie steden.
 
Reserveren en meer info via tickets@interlitratour.be of www.interlitratour.be

WAT? QUOI? WHAT?

 
Interlitratour KICK-OFF op 11 februari om 17.30 uur in Muntpunt
(Muntplein 6, 1000 Brussel)

 
We nodigen u graag uit om samen ons fantastische festival, Interlitratour 2020, officieel
af te trappen. We willen deze start vieren met de organiserende socio-culturele partners,
organisatoren en geïnteresseerde pers, door alle evenementen aan u voor te stellen. Zo
kan u luisteren naar wat we te bieden hebben en nadien zelf -in een informele sfeer-
contacten leggen met een breed scala aan organiserende partners.
 
HET PROGRAMMA
 
17:30 Deuren (zaal mallemunt 3e verdieping)
18:00 Presentatie Interlitratour 2020
18:40 Receptie en drankjes
19:30 Einde
 
Laat iets weten via info@interlitratour.be

UITNODIGING

Met de steun van // Avec le soutien de // With the support of

In samenwerking met // En collaboration avec // In collaboration with

Arthis – Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis, Davidsfonds, FMDO, Internationaal Comité, Masereelfonds, Muntpunt,
Peace Performance Train, Vermeylenfonds, Willemsfonds
 

AFIPP, Al-Tahady, Alain Vanclooster, Arthis Artists, Axcent, be.brusseleir, Bibliotheek Etterbeek, Cedes, Conversations Slam,  Curieus,
Davidsfonds Etterbeek-Elsene, De Groene Waterman, Espirito Mundo, Euro-Mara Events, Fedasil, GC De Markten, Guiding Song,
Het Goudblommeke in Papier, Harp Center,  IMD, Karel Segers, Klein Kasteeltje, Mama's Open Mic, Masereelfonds Graanmarkt,
OCA, Orbit, Partage en Couleurs, PEN Vlaanderen & Siempre, De Zondvloed

VGC, Stad Brussel, IMD

WIE? QUI? WHO?


