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NAAR DE
MARKT!
Prikkel is het jaarlijkse feest -en
vormingsweekend voor jongeren tussen 16
en 26 jaar.
Droom je van een eerlijke Global Market?
Dan vind je op deze markt zeker je ding. Je ontdekt er nieuwe
marktkramen en -kramers. Je discussieert over prijzen tijdens de
workshops, en leeft je volledig uit tijdens (on)eerlijke spelen.
Zoek het viswijf in jezelf en laat onze Global Market vlot over de
tong gaan! Schreeuw Prikkel over het plein!
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DAT ZAL ’T
ZIJN? Wat?!
Of mag het een beetje meer zijn? Op Prikkel zijn
we van alle markten thuis. Wij leggen uit hoe
de zwartwitgrijsoranje markt werkt, hoe slecht
geregelde markten mensen overal ter wereld
sjarelen en hoe jij mee kan bouwen aan een
eerlijke Global Market. Maar ook: hoe een markt
een ontmoetingsplaats kan zijn, of een creatieve
broedplaats.
• Op vrijdag en zaterdag leggen we de markt open
en bloot op tafel: hoe werkt de internationale
markt? Wat wordt er verkocht? Wie zijn de
marktkramers? Noord en Zuid komen aan het
woord in deze workshops.
• Op zondag verscherpen we je skills als
marktkramer en viswijf. We maken letterlijk
Kabaal voor een eerlijke markt!

HET(zwart) GAT IN
DE MARKT aWnadaerrs?
... spring erin! Ontdek op de doe-markt wat er in jouw
kraam past. Leer als de beste paarse rijst koken of
maak een suikerspin met eerlijke suiker. Recycleer je
afval, ruil die broek die stof ligt te vergaren in je kast,
repareer eindelijk je fiets, maak je eigen shampoo en
ga met een boodschappentas vol ideeën huiswaarts!
Hier zijn ook je lief, vrienden, klasgenoten,
voormalige minnaars, (niet-)hippe oma’s en verlegen
buurjongens welkom. Alles kan er gefikst worden.
Ook de relatie met je minnaar. Of een lief.
Meer info op oxfamwereldwinkels.be/prikkel.
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Geen vis- of vleeskramen op de Global Market.
Wel kraampjes met vegetarische, lokale, eerlijke
en seizoensgebonden lekkernijen. Vers van de
markt!
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SNUIF
DE SFEER
ALVAST OP
Foto’s en sfeerbeelden van vorige jaren op:
oxfamwereldwinkels.be/prikkel.
Hier roepen we ook onze updates af over het
precieze programma voor Prikkel 2017.
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P romo!

• Vrijdagavond 17 tot zondag 19 februari
• Marktplaats: Gent
• 30 euro voor een volledig weekend
Zorgt deze prijs ervoor dat je niet kan komen? Laat het ons
alsjeblief weten, dan zoeken we naar een oplossing!

INSCHRIJVEN &
CONTACT
• Inschrijven via
oxfamwereldwinkels.be/prikkel
• jongeren@oww.be
• 0485/606 037
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Een marktplaats die het hele weekend open is.
Met workshops, actie, spel én feest!
EEN MARKTPLAATS
•
•
•
•
•

waar veel kabaal weerklinkt als muziek in je oren
waar zwarte markten complexe grijze zones creëren
waar je de tofste mensen tegenkomt
waar de zotste ideeën een publiek krijgen
waar alles kan en alles mag

Kom af, zet uw kraam op en
join the global market!

