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CANARTISTAN	  

Welkom	  in	  Canartistan,	  een	  staat	  in	  ontwikkeling.	  Het	  valt	  niet	  uit	  te	  sluiten	  dat	  dit	  gepaard	  gaat	  met	  
de	  nodige	  groeipijnen	  en	  onvoorziene	  omstandigheden.	  Alleen	  de	  burgers	  om	  de	  plannen	  te	  realiseren	  
ontbreken	  nog.	  En	  dat	  moet	  anders.	  Zondag	  5	  juli	  2015	  opent	  Canartistan	  de	  grenzen.	  Iedereen	  is	  
welkom.	  Wie	  bereid	  is	  zich	  in	  te	  voegen	  in	  het	  systeem	  heeft	  misschien	  wel	  een	  streepje	  voor.	  
Canartistan	  wil	  zijn	  toekomst	  veilig	  stellen	  en	  zet	  daarom	  ten	  volle	  in	  op	  gezinnen.	  	  

Op	  zondag	  5	  juli	  gaan	  de	  grenzen	  open	  vanaf	  11u.	  Je	  komt	  binnen	  via	  de	  groene	  poort	  aan	  het	  
Weggevoerdenplein.	  Uiteraard	  is	  de	  toegang	  gratis.	  Wie	  goed	  wil	  inburgeren	  brengt	  best	  een	  eigen	  
maaltijd	  mee,	  maar	  schrik	  niet	  wanneer	  deze	  ten	  dienste	  van	  het	  collectief	  wordt	  gesteld.	  	  

Canartistan	  staat	  of	  valt	  met	  de	  mate	  van	  samenhorigheid	  van	  zijn	  burgers.	  	  
Delen	  is	  er	  het	  nieuwe	  ‘hebben’.	  	  
Na	  13u.	  kan	  je	  als	  nieuwbakken	  burger	  ontdekken	  wat	  Canartistan	  je	  allemaal	  te	  bieden	  heeft.	  	  
Tijd	  genoeg	  ook	  om	  de	  Leieboorden	  te	  verkennen	  vooraleer	  deze	  misschien	  andere	  bestemmingen	  
krijgen?	  
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INSPIRATIE	  

We	  laten	  ons	  inspireren	  door	  Kafka	  en	  totalitaire	  regimes	  overgoten	  met	  een	  revolutionair	  confetti-‐
sausje.	  Het	  uitgangspunt	  is	  absurdisme;	  in	  alles	  wat	  we	  doen	  zoeken	  hoe	  we	  er	  we	  een	  
humoristische,	  bizarre,	  dwaze,	  zotte	  draai	  kunnen	  aan	  geven.	  	  

0.1	  VIJF	  WETTEN	  VAN	  CANARTISTAN	  /	  DELEN	  =	  HEBBEN	  

1.	  WIE	  HET	  LAND	  WIL	  BETREDEN	  NEEMT	  KWALITEITSVOLLE	  VOEDING	  MEE	  EN	  IS	  VERPLICHT	  DIE	  TE	  
DELEN	  MET	  MEDEBURGERS	  	  
2.	  DEELNEMEN	  AAN	  OFFICIELE	  CEREMONIES	  IS	  VERPLICHT	  
3.	  WIE	  NIET	  VOLDOET	  AAN	  DE	  VERWACHTE	  VEREISTEN	  WORDT	  INGESCHAKELD	  IN	  EEN	  ARBEID-‐SHIFT	  
4.	  BEZITTERS	  VAN	  EEN	  CANARTISTAN	  PASPOORT	  HEBBEN	  VOORRANG	  EN	  VRIJSTELLINGEN	  
5.	  ONGEHOORZAMEN	  WORDEN	  STRENG	  BESTRAFT	  	  

Bord	  met	  de	  wetten	  staat	  aan	  de	  hoofdingang.	  De	  wetten	  ogen	  op	  speelse	  manier	  streng,	  dit	  om	  het	  
publiek	  toch	  enigszins	  naar	  participatie	  toe	  te	  leiden.	  :)	  
	  
0.2	  INFORMATIEBORDEN	  OP	  CANARTISTAN	  
Voor	  de	  stijl	  van	  infoborden	  zijn	  de	  teksten	  met	  verf	  geschilderd	  op	  panelen.	  Er	  is	  de	  speelse	  vrijheid	  
om	  op	  het	  moment	  zelf	  nieuwe	  regels	  te	  verzinnen	  en	  die	  bij	  te	  schrijven.	  
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1.	  CONCEPT	  CANARTISTAN	  	  

1.1	  Een	  gratis	  evenement	  met	  de	  naam	  Canartistan	  waar	  eigen,	  absurde	  regels	  gelden.	  	  
Op	  Canartistan	  is	  iedereen	  van	  jong	  tot	  oud	  welkom.	  
Wanneer:	  Zondag	  5	  juli	  van	  11	  uur	  tot	  18	  uur	  
Waar:	  Site	  'vlaspark'	  lang	  te	  leieboorden,	  via	  de	  groene	  poort	  aan	  het	  Weggevoerdenplein.	  	  
	  
1.2	  	  Het	  evenement	  de	  namiddag	  verloopt	  volgens	  een	  algemeen	  script.	  	  
Er	  is	  een	  vooraf	  bepaalde	  verhaallijn	  die	  zich	  op	  	  vaste	  tijdstippen	  verder	  ontwikkelt	  tot	  een	  finale.	  

Het	  verhaal	  in	  een	  paar	  zinnen	  verteld:	  

In	  Canartistan	  gelden	  absurde	  regels	  en	  wetten.	  De	  bezoeker	  wordt	  hiermee	  op	  een	  amusante	  
manier	  geplaagd.	  Bezitters	  van	  een	  Canartistan	  paspoort	  worden	  vrijgesteld	  van	  deze	  zotte	  
plagerijen.	  Hierdoor	  ontstaat	  er	  een	  kloof	  tussen	  de	  bezoeker	  met	  een	  paspoort	  en	  de	  	  bezoekers	  
zonder	  paspoort.	  	  
	  
In	  de	  onderwereld	  van	  Canartistan	  wordt	  in	  het	  grootste	  geheim	  een	  revolutie	  voorbereid	  om	  het	  	  
heersende	  absurde	  regime	  omver	  te	  werpen.	  De	  bezoeker	  heeft	  de	  keuze;	  braaf	  	  de	  wetten	  en	  regels	  
verder	  volgen	  of	  zich	  aansluiten	  bij	  de	  rebellen.	  	  

	  
1.3	  Doel	  van	  het	  evenement	  is	  dat	  iedereen	  van	  jong	  tot	  oud	  meewerkt/meespeelt	  om	  het	  
evenement	  te	  doen	  slagen.	  Het	  is	  dus	  niet	  de	  bedoeling	  dat	  enkel	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  meedoen,	  
maar	  ook	  de	  volwassenen.	  Om	  een	  gedwongen,	  onprettige	  sfeer	  te	  vermijden	  is	  er	  de	  keuze	  om	  van	  
laagdrempelig	  tot	  zeer	  actief	  deel	  te	  nemen	  aan	  Canartistan.	  	  	  

1.	  Soft:	  praktische	  dingen	  die	  iedereen	  moet	  ondergaan.	  	  
Zoals;	  thuis	  maaltijd	  klaarmaken,	  maaltijd	  delen,	  bonnetjes	  kopen,	  naar	  toilet	  gaan,	  
aanschuiven	  bij	  het	  buffet,...	  
	  
2.	  Medium:	  bezoeker	  is	  tegelijk	  toeschouwer	  en	  figurant	  in	  Canartistan	  en	  is	  (min	  of	  meer)	  
vrij	  deel	  te	  nemen	  aan	  groepsactiviteiten.	  Zoals;	  meezingen	  met	  het	  volkslied,	  deelnemen	  
aan	  de	  opstand,	  deals	  sluiten	  met	  de	  koopman,	  ...	  

3.	  Artcore:	  voor	  bezoekers	  die	  willen	  meedoen	  en	  	  Canartistan	  ten	  volle	  willen	  beleven.	  	  	  
Zoals:	  deelnemen	  aan	  de	  rondleiding	  met	  absurde	  gids,	  eigen	  speeltuin	  bouwen	  met	  
MECCANO,	  paspoort	  trachten	  te	  verkrijgen,	  aansluiten	  bij	  de	  rebellen,...	  

Opmerking:	  Je	  kan	  activiteiten	  uit	  de	  drie	  groepen	  met	  elkaar	  mengen	  en	  je	  namiddag	  volgens	  goesting	  van	  het	  
moment	  samenstellen,	  zoals:	  maaltijd	  delen,	  meezingen	  met	  volkslied,	  aansluiten	  bij	  de	  rebellen,...	  
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2.	  PROMO	  EVENEMENT	  

Via	  duidelijke	  communicatie	  (rekrutering	  affiches	  en	  radio	  Big	  Bang	  Can'Art)	  maakt	  het	  publiek	  kennis	  
met	  het	  concept	  en	  de	  principes	  van	  Canartistan.	  Het	  evenement	  is	  gratis	  mits	  de	  inbreng	  van	  een	  
maaltijd	  die	  je	  tijdens	  de	  picknick	  moet	  delen	  met	  andere	  bezoekers.	  	  

3.	  DOUANE	  CAN'ARTISTAN	  

10:30	  Met	  luidsprekers	  (brandweer?)	  wordt	  Canartistan	  geopend.	  	  
Hiervoor	  kunnen	  we	  het	  volkslied	  gebruiken?	  

10:45	  Openen	  toegangspoorten	  van	  Canartistan.	  

3.0	  (Soft)	  -‐	  FOOD	  CHECK	  	  (tot	  14	  uur?	  )	  	  
Bezoekers	  melden	  zich	  aan	  bij	  de	  verzameltafel	  van	  Canartistan	  en	  moeten	  hun	  maaltijd	  afgeven.	  Een	  
team	  controleert	  	  en	  sorteert	  de	  maaltijd	  volgens	  kleur.	  Maaltijden	  met	  verschillende	  groenten	  en	  
kleuren	  is	  een	  probleem.	  De	  bezoeker	  wordt	  doorgestuurd	  naar	  verschillende	  medewerkers	  van	  het	  
team	  vooraleer	  de	  maaltijd	  definitief	  kan	  worden	  afgegeven.	  	  

3.1	  PROCEDURE	  FOOD	  CHECK	  

-‐	  Eten	  afgeven	  :	  ontleden,	  per	  kleur	  sorteren,	  	  'second	  opinion'	  bij	  probleem.	  
-‐	  Eten	  keuren	  en	  voordeelfunctie	  per	  waarde.	  	  	  
-‐	  Wie	  te	  weinig/niets	  mee	  heeft,	  niet	  voldoet	  aan	  de	  voorwaarden	  wordt	  ingeschakeld	  in	  een	  shift.	  

3.1.1	  (Medium)	  -‐	  TIJDSZONE	  CAN'ARTISTAN	  (doorlopend)	  	  
Tijdzone	  die	  visueel	  gemaakt	  wordt.	  Aan	  de	  bezoeker	  zal	  gevraagd	  worden	  hun	  uurwerk	  aan	  te	  
passen	  volgens	  de	  tijdszone	  van	  Canartistan	  (enkele	  uren	  eerder	  of	  enkele	  uren	  later).	  Idee	  is	  om	  een	  
bestaande	  tijdzone	  te	  nemen,	  zodat	  ook	  de	  smart	  Phone	  kan	  worden	  aangepast.	  

3.1.2	  (Artcore)	  -‐	  AMBASSADE	  VAN	  CAN'ARTISTAN	  (	  tot	  15	  uur	  )	  	  
Wie	  door	  deze	  procedure	  gaat,	  kan	  paspoort	  krijgen	  (=pasje	  om	  de	  nek,	  zie	  puntje	  6.2.0	  KOSTUUMS).	  	  
Deze	  procedure	  is	  niet	  verplicht,	  maar	  dan	  heb	  je	  geen	  paspoort,	  dat	  is	  een	  keuze,	  maar	  ja…!	  
	  
Hoe	  Paspoort	  krijgen?	  
Bezoekers	  	  melden	  zich	  aan	  bij	  de	  Ambassade	  van	  Canartistan	  (Leegstaand	  huis	  op	  site).	  	  
Hiervoor	  moeten	  ze	  en	  nummertje	  trekken,	  in	  de	  wachtzaal	  blijven	  tot	  ze	  hun	  nummer	  horen	  en	  bij	  
een	  ambtenaar	  een	  	  Canartistan	  Paspoort	  aanvragen.	  	  

3.2.1	  Nummertje	  trekken:	  de	  nummers	  worden	  in	  willekeurige	  volgorde	  afgeroepen.	  
	  
3.2.2	  Wachtzaal:	  tijdens	  het	  wachten	  krijgen	  de	  bezoekers	  via	  een	  videoboodschap	  een	  
inburgeringscursus	  rond	  vlag,	  taal,	  munt,…	  Via	  infopanelen	  kunnen	  de	  wetten	  en	  gebruiken	  van	  
Canartistan	  worden	  aangeleerd.	  	  
	  
3.2.3	  	  De	  ambtenaar	  van	  de	  ambassade:	  Via	  enkele	  vragen	  zal	  worden	  nagegaan	  wat	  de	  bezoeker	  
weet	  over	  de	  wetten	  en	  gebruiken	  in	  Canartistan.	  Het	  humeur	  van	  de	  ambtenaar	  en	  het	  aantal	  juiste	  
antwoorden	  bepaald	  	  of	  de	  bezoeker	  al	  dan	  niet	  een	  Canartistan	  paspoort	  krijgt.	  
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3.2.4	  Canartistan	  paspoort:	  Dit	  paspoort	  geeft	  je	  in	  Canartistan	  een	  VIP	  behandeling.	  	  
Hiermee	  is	  de	  bezoekers	  ook	  officieel	  burger	  van	  Canartistan	  en	  verplicht	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  
ceremonie	  en	  het	  volkslied.	  	  
	  
Het	  Canartistan	  paspoort	  is	  strikt	  persoonlijk	  (met	  pasfoto*	  +	  handtekening	  +	  officiële	  stempels),	  
*Pasfoto	  kiezen	  uit	  tijdsschriften	  (Humo,	  Flair,...)	  	   	  

4.	  CANARTISTAN	  PICKNICK	  WEIDE	  	  

4.1	  FOODSHARING	  (	  tot	  14	  uur?	  )	  	  

4.1.0	  (Soft)	  -‐	  Buffet:	  Maaltijden	  worden	  uitgestald	  (volgens	  kleur)	  op	  lange	  tafels.	  (	  tot	  14	  uur	  )	  
4.1.1	  (Soft)	  -‐	  Barbecue:	  Er	  	  worden	  barbecuestellen	  met	  kolen	  voorzien	  om	  vlees	  of	  vis	  op	  te	  braden.	  	  
Buffet	  +	  barbecue	  is	  begeleid	  en	  met	  bediening	  (eten	  verzamelen,	  schikken,	  verdelen,…)	  

4.1.2	  (Artcore)	  -‐	  Archeologische	  site	  	  

Op	  het	  einde	  van	  het	  buffet	  kunnen	  kinderen	  op	  de	  archeologische	  site	  voedsel	  opgraven,	  zoals:	  
tonijn	  in	  blik,	  chips	  zak,	  flesje	  drank,...	  Ontdekkingen	  worden	  meteen	  verwerkt	  als	  maaltijd	  voor	  het	  
buffet.	  Deze	  opgraving	  gebeurt	  onder	  deskundig	  toezicht	  van	  een	  "erkende"	  archeoloog.	  	  
Naast	  voedsel	  zijn	  er	  ook	  dino	  beenderen,	  absurde	  voorwerpen,...	  te	  vinden.	  

4.2	  BONNETJESSTAND	  (doorlopend)	  	  

4.2.1	  (Soft)	  -‐	  Drankbonnetjes	  zijn	  enkel	  te	  verkrijgen	  bij	  de	  officiële	  bonnetjesstand	  indien	  men	  in	  het	  
bezit	  is	  van	  een	  persoonlijk	  document	  met	  nummer	  CA507.N.ART2015.	  Dit	  document	  is	  te	  verkrijgen	  
via	  	  administratieve	  dienst	  van	  Canartistan	  net	  voor	  de	  bonnetjesstand.	  Hiervoor	  moet	  men	  diverse	  
administratieve	  procedures	  doorlopen	  (de	  juiste	  stempels	  op	  het	  document	  verzamelen).	  Idee	  is	  dat	  
er	  5	  vrijwilligers	  aan	  één	  lange	  tafel	  zitten	  en	  het	  document	  aan	  elkaar	  doorgeven,	  aanvullen	  en	  
afstempelen.	  Bij	  de	  aankoop	  van	  je	  bonnetjes	  geef	  je	  het	  document	  met	  nummer	  CA507.N.ART2015	  
definitief	  af.	  	  Wil	  je	  opnieuw	  bonnen	  kopen,	  moet	  je	  opnieuw	  de	  procedure	  doorlopen.	  Ook	  
bezoekers	  met	  een	  paspoort	  moeten	  de	  procedure	  doorlopen	  en	  kunnen	  enkel	  bonnetjes	  met	  
document	  met	  nummer	  CA507.N.ART2015	  aankopen!	  	  Tijdens	  het	  volkslied	  is	  deze	  administratieve	  
dienst	  tijdelijk	  gesloten!	  	  

BACK-‐UP	  	  

Indien	  er	  een	  te	  lange	  wachtrij	  voor	  de	  bonnetjes	  zou	  ontstaan	  kunnen	  we	  een	  koopman/vrouw	  inschakelen:	  

Drankbonnetjes	  kan	  je	  dan	  aankopen	  via	  een	  koopman	  op	  de	  zwarte	  markt.	  Opgepast	  indien	  je	  
tijdens	  de	  aankoop	  betrapt	  wordt	  door	  de	  opvallende	  geheime	  politie	  kunnen	  deze	  bonnetjes	  in	  
beslag	  worden	  genomen!	  Op	  de	  Canartistan	  site	  staan	  hiervoor	  waarschuwingsborden!	  	  
Het	  personage	  van	  de	  koopman	  benadert	  bezoekers	  die	  wat	  doelloos	  op	  zoek	  zijn	  naar	  bonnetjes	  of	  
in	  de	  rij	  staan	  te	  wachten	  voor	  de	  bonnetjesstand.	  	  
	  
4.2.2	  (Artcore)	  -‐	  Bezoekers	  in	  het	  bezit	  van	  een	  Canartistan	  paspoort	  kunnen	  de	  bonnetjes	  inruilen	  
voor	  drank	  aan	  de	  VIP-‐bar:	  THE	  VERY	  HIGH	  BAR.	  
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4.3	  BARS	  
Er	  zijn	  twee	  bars;	  	  
-‐	  THE	  VERY	  LOW	  BAR	  /	  één	  voor	  bezoekers	  zonder	  Canartistan	  paspoort	  (=	  bar	  die	  veel	  te	  hoog	  is,	  
bezoeker	  wordt	  vanuit	  de	  hoogte	  bedient)	  
-‐	  THE	  VERY	  HIGH	  BAR	  /	  één	  voor	  bezoekers	  met	  Canartistan	  paspoort	  (=	  chilly	  launch	  vip	  bar)	  

4.3.1	  (Soft)	  -‐	  VERY	  LOW	  BAR	  	  
Deze	  bar	  heeft	  enkele	  hindernissen:	  	  	  
-‐	  bediening	  verloopt	  trager	  
-‐	  is	  te	  hoog	  	  
-‐	  er	  is	  een	  afgebakende	  moeraszone	  voor	  de	  bar	  
-‐	  ...	  

4.3.3	  (Artcore)	  -‐	  VERY	  HIGH	  BAR	  	  

-‐	  bediening	  verloopt	  zeer	  snel	  
-‐	  hoogte	  van	  de	  bar	  is	  perfect	  	  
-‐	  chill-‐out	  zone	  

	  

4.4	  PICKNICK	  WEIDE	  
Picknick	  lakens	  in	  vrolijke	  kleurtjes	  brengen	  de	  bezoekers	  zelf	  mee.	  Er	  zijn	  tafels	  en	  stoelen	  
beschikbaar	  voor	  diegene	  die	  dat	  liever	  willen.	  	  

4.4.1	  	  Onverwachte	  dierengeluiden:	  Er	  is	  één	  uniek	  VIP	  dekentje.	  Maar	  ernaast	  staat	  een	  verborgen	  
luidspreker	  die	  af	  en	  toe	  LUID!	  dierengeluiden	  BRRRRRRULT!.	  

4.5	  ANIMATIE	  TIJDENS	  EN	  NA	  DE	  PICKNICK	  

4.5.1	  (Medium)	  Groengids:	  Officiële	  gids	  die	  er	  eigenlijk	  totaal	  geen	  kennis	  van	  heeft.	  Moet	  alles	  
opzoeken,	  improviseren	  en	  wijst	  zijn	  deelnemers	  op	  irrelevante	  details	  in	  de	  omgeving.	  "Wist	  u	  dat	  
deze	  wolk	  er	  gisteren	  nog	  niet	  was?	  Ha!"	  

4.5.2	  (Artcore)	  Fluisterboot	  met	  fanfare	  De	  letter	  geletterden.	  

4.5.3	  (Medium)	  Collectief	  gras	  millimeteren	  om	  parking	  aan	  te	  leggen	  

4.5.4	  (Medium)	  DJ;	  geen	  mengpaneel	  enkele	  één	  platenspeler	  =	  Geen	  vlekkeloze	  DJ-‐set,	  je	  moet	  
platen	  snel	  omdraaien	  of	  Cd's	  wisselen,	  geen	  voorbeluistering,	  naalden	  op	  plaat	  zetten,	  missen,	  etc.	  	  
Op	  die	  manier	  krijg	  je	  toch	  het	  gevoel	  van	  onderbrekingen	  in	  de	  dj-‐	  set	  zonder	  dat	  je	  ingenieus	  
systeem	  moet	  voorzien	  die	  elektriciteit	  opwekt.	  

4.5.5	  (Medium)	  Ander	  eten	  planten	  dat	  niet	  uit	  de	  grond	  komen.	  
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4.5.6	  (Medium)	  	  MECCANO	  

In	  samenwerking	  met	  vzw	  Rosca.	  Zij	  hebben	  het	  materiaal	  en	  begeleiding	  om	  een	  reuze	  mecano	  te	  
bouwen.	  	  

http://www.rocsa.be	  

	  

	  

	  

	  

	  

4.5.7	  (Artcore)	  Met	  je	  haarkleur	  kan	  een	  voorkeursbehandeling	  krijgen	  aan	  de	  bar.	  Ben	  je	  
bijvoorbeeld	  blond	  mag	  je	  iedereen	  voorbij	  steken	  en	  word	  je	  al	  eerste	  bedient.	  

4.5.8	  (Artcore)	  Volkslied	  waar	  iedereen	  MOET	  meezingen/	  standbeeld	  met	  ceremonie	  (bloemen	  of	  
iets	  absurder:	  boeketje	  lege	  blikken?	  

VOLKSLIED	  -‐	  Vrij	  simpel	  en	  meteen	  meezingbaar.	  Hoe	  je	  het	  zingt	  is	  vrij	  te	  interpreteren,	  maar	  doen	  
alsof	  10.000	  Russen	  het	  zingen	  op	  het	  Rode	  Plein	  helpt	  je	  in	  de	  goede	  richting.	  

Canarti	  -‐	  dooooooo	  
Canarti	  -‐	  reeeeee	  
Canarti	  -‐	  miiiiiiii	  
Canarti	  -‐	  faaaaaaa	  	  
Canarti	  -‐	  sol	  
Canarti	  -‐	  laaaaaa	  
Canarti	  -‐	  siiiiiiiii	  
Canartistan!	  
Canarti	  -‐	  dooooooo	  

X3	  

4.5.13	  (Artcore)	  Gadgets:	  natuursnuiver,	  pulletje	  heulebeekwater,...	  

4.5.14	  (Artcore)	  	  Insecten	  eten,	  sprinkhaanburgers,	  kroketten	  van	  larven	  je	  weet	  wel	  
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5.	  REVOLUTIE	  i.s.m.	  vzw	  WIT.H	  

Vanaf	  15	  uur	  komen	  de	  rebellen	  in	  actie.	  Doel	  van	  de	  Opstand	  is	  standbeeld	  in	  het	  midden	  van	  de	  
weide	  omver	  te	  werpen,	  en	  nieuw	  standbeeld	  te	  plaatsen.	  	  

5.1	  DE	  REBELLEN	  

Rebellen	  gaan	  onopgemerkt	  individuele	  bezoekers	  uitnodigen	  om	  hen	  te	  volgen	  naar	  het	  geheim	  
ondergronds	  hoofdkwartier.	  Daar	  ziet	  de	  bezoeker	  de	  plannen	  van	  een	  aanslag	  en	  de	  sfeer	  van	  
revolutie.	  De	  bezoeker	  wordt	  geïnformeerd	  en	  gevraagd	  of	  hij/zij	  hieraan	  wil	  deelnemen.	  

Indien	  ja	  krijg	  hij/zij	  een	  geheim	  teken	  op	  de	  bovenarm?.	  Je	  bent	  dan	  officieel	  rebel	  en	  zal	  
opdrachten	  vervullen	  voor	  de	  rebellen.	  	  

-‐	  Rebellen	  benaderen	  de	  individuele	  bezoekers	  	  
-‐	  Indien	  de	  individuele	  bezoekers	  	  niet	  wil	  meewerken,	  wordt	  hij/	  zij	  verweten	  als	  bange	  kip,	  softie,	  
doen	  we	  alles	  om	  hen	  toch	  te	  overtuigen.	  

5.1.1	  Opdrachten	  voor	  de	  rebellen:	  

1.	  pamfletten	  verspreiden.	  
2.	  affiche	  ophangen	  
3.	  Mee	  de	  aanslag	  voorbereiden	  en	  plegen.	  Aanslag	  =	  standbeeld	  omverwerpen	  
4.	  rond	  16u30	  Nieuw	  standbeeld	  op	  de	  site	  brengen	  onder	  begeleiding	  van	  Fanfaar	  Fatal	  	  
-‐	  Facebookpagina	  Fanfaar	  Fatal	  :	  https://www.facebook.com/FanfaarFatal	  
-‐	  Filmpje	  op	  youtube	  https://www.youtube.com/watch?v=ie2vtPAniDM	  

Na	  de	  omverwerping	  en	  de	  oprichting	  van	  het	  nieuwe	  standbeeld	  neemt	  FANFAAR	  FATAL	  	  	  
het	  publiek	  mee	  naar	  de	  boot	  op	  de	  Leie.	  Daar	  wordt	  Canartistan	  afgesloten	  met	  een	  concert	  van	  
The	  Wild	  Classical	  Music	  Ensemble.	  
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6.	  OVER	  PERSONAGES	  EN	  SHIFTEN	  

Het	  slagen	  van	  Canartistan	  ligt	  in	  handen	  van	  de	  bezoekers.	  Canartistan	  is	  'participatie	  concept'	  
met	  duidelijke	  plezante	  spelregels.	  	  

6.1	  SPELEN	  VAN	  CANARTISTAN	  

6.1.2	  ALS	  EEN	  'GEZELSCHAPSPEL'	  MET	  SPELREGELS	  

Kort:	  Canartistan	  werkt	  als	  het	  principe	  van	  een	  gezelschapsspel	  met	  spelregels	  (RIKS,	  Monopoly,	  
etc).	  Door	  de	  regels	  van	  het	  spel	  te	  volgen	  ontstaat	  er	  een	  leuke	  namiddag.	  Er	  is	  een	  individueel	  
einddoel	  om	  te	  bereiken	  (paspoort	  of	  rebelleren).	  Organisatoren	  en	  "hoofdpersonages"	  controleren	  
of	  de	  spelregels	  eerlijk	  gevolgd	  worden.	  	  

6.1.2.0	  Over	  het	  acteren!:	  	  Vooreerst	  wordt	  er	  strikt	  genomen	  niet	  geacteerd	  of	  toneel	  gespeeld.	  
Organisatoren,	  hoofpersonages,	  vrijwilligers	  hebben	  als	  belangrijkste	  functie/rol	  zorgen	  dat	  de	  
bezoeker	  de	  spelregels	  begrijpt,	  volgt,	  kunnen	  bijsturen	  of	  sanctioneren.	  Organisatoren	  en	  
hoofpersonages	  hebben	  alle	  vrijheid	  om	  dit	  met	  hoog	  of	  laag	  acteer	  gehalte	  te	  doen,	  nieuwe	  regels	  
ter	  plaatse	  te	  verzinnen.	  	  

Voorbeeld	  01:	  	  Vrijwillige	  Barman	  kan	  enkel	  bier	  geven	  als	  de	  bezoeker	  in	  het	  bezit	  is	  van	  document	  
CA507.N.ART2015.	  Elke	  vrijwilliger	  die	  een	  shift	  komt	  doen	  aan	  de	  bar	  krijgt	  deze	  regel	  opgelegd:	  Hij/zij	  mag	  
geen	  bier	  geven	  aan	  bezoekers	  zonder	  document	  CA507.N.ART2015.!	  Organisatoren,	  hoofpersonages	  
controleren	  of	  de	  vrijwilliger	  de	  regels	  juist	  volgt	  en	  toepast	  (als	  hij	  bier	  heeft	  aan	  iemand	  zonder	  document	  
CA507.N.ART2015	  wordt	  	  hij/zij	  hierover	  aangesproker	  als	  pretbederver	  en	  dat	  hij/zij	  hiermee	  alles	  in	  de	  war	  
brengt.	  	  

Indien	  de	  bezoeker	  vraagt	  aan	  de	  vrijwilliger:	  'waar	  je	  het	  document	  CA507.N.ART2015	  kan	  vinden	  ?',	  weet	  de	  
vrijwilliger	  dat	  de	  bezoeker	  zich	  ergens	  op	  de	  site	  moet	  aanmelden.	  Niks	  meer,	  niks	  minder.	  Enkel	  de	  
Organisatoren	  +	  hoofpersonages	  hebben	  een	  volledig	  	  overzicht	  op	  de	  complete	  procedure.	  	  Wel	  is	  alles	  zo	  
ontworpen	  dat	  de	  ene	  stap	  automatisch	  leidt	  naar	  de	  andere	  stap.	  	  

Voorbeeld	  02:	  Het	  mooi	  zou	  zijn	  dat	  iedereen	  in	  de	  namiddag	  het	  volkslied	  met	  volle	  overtuiging	  zou	  
meezingen.	  Dit	  zal	  niet	  van	  den	  eerste	  keer	  lukken,	  noch	  mogen	  wij	  als	  organisatoren	  niet	  teleurgesteld	  zijn	  of	  
'kwaad'	  worden	  als	  het	  publiek	  het	  niet	  doet.	  	  Een	  groepsopdracht	  is	  een	  uitnodiging	  naar	  het	  publiek	  om	  deze	  
te	  doen	  slagen	  en	  zich	  hiermee	  te	  amuseren.	  	  
Het	  wel	  of	  niet	  slagen	  leggen	  we	  in	  handen	  van	  het	  publiek.	  	  

6.1.3	  SAMENVATTING	  	  

-‐	  We	  creëren	  de	  juiste	  sfeer,	  spelregels	  en	  begeleiding	  om	  Canartistan	  te	  doen	  slagen.	  
-‐	  We	  ondernemen	  verschillende	  pogingen	  om	  dingen	  te	  doen	  lukken.	  Zoals	  het	  'volkslied';	  ieder	  uur	  
één	  poging.	  
-‐	  Net	  zoals	  de	  bezoeker	  zelf	  de	  speeltuin	  met	  MECCANO	  kan	  bouwen,	  bouwt	  hij/zij	  mee	  aan	  het	  
evenement.	  Hoe	  meer	  interactie	  en	  engagement	  hoe	  plezanter	  het	  wordt.	  
-‐	  Hoofdpersonages	  en	  vaste	  medewerkers	  (organisatie)	  kijkt	  er	  vooral	  op	  toe	  dat	  de	  regels	  worden	  
gevolgd.	  	  
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6.2	  PERSONAGES	  
Opmerking!:	  Een	  personage	  kan	  gespeeld	  worden	  door	  diverse	  acteurs.	  Je	  hoeft	  bijvoorbeeld	  niet	  de	  
ganse	  middag	  aan	  de	  ingang	  staan,	  je	  kan	  makkelijk	  eens	  wisselen	  met	  iemand	  anders.	  

6.2.0	  KOSTUUMS	  
We	  werken	  niet	  echt	  met	  kostuums.	  Personages	  en	  organisatoren	  zijn	  te	  herkennen	  aan	  hun	  pasje;	  
zoals	  SECURITY,	  ORGANISATOR,	  ADMINISTRATIE,	  PORTIER,....	  Gezag	  en	  respect	  dwing	  af	  met	  de	  
'waarde'	  van	  je	  pasje	  om	  je	  nek.	  Het	  wisselen	  van	  rol	  gebeurt	  door	  het	  wisselen	  van	  de	  pasjes	  
onderling.	  Ook	  het	  'Canartistan	  Paspoort'	  is	  een	  pasje	  om	  de	  nek,	  duidelijk	  herkenbaar	  en	  uiteraard	  
te	  benijden.	  

Zoals	  gezegd:	  Eén	  personage	  kan	  door	  verschillende	  spelers	  worden	  gespeeld.	  

Voel	  je	  vrij	  om	  in	  je	  rol	  op	  het	  moment	  zelf	  nieuwe	  regels	  te	  verzinnen	  of	  je	  te	  verkleden	  indien	  het	  je	  
kan	  helpen	  om	  je	  personage	  te	  spelen.	  

6.2.1	  	  DOUANE	  (minimum	  1	  persoon)	  +	  3	  vrijwilligers	  

Taak:	  Controleren	  van	  wie	  Canartistan	  binnenkomt.	  

-‐	  Controleren	  of	  ze	  geschikt!	  eten	  mee	  hebben,	  doorververwijzen	  naar	  verzamelpunt	  van	  de	  FOOD	  
CHECK.	  	  
-‐	  Bezoekers	  attenderen	  op	  de	  rechten	  en	  plichten	  die	  ze	  hebben	  in	  Canartistan	  (reglement	  staat	  op	  
een	  bord	  aan	  de	  ingang)	  +	  wat	  uitleggen	  wat	  de	  bedoeling	  is	  en	  waar	  je	  alles	  (zoals;	  toilet,	  
ambassade,	  foodcheck)	  kan	  terug	  vinden.	  Een	  groot	  grondplan	  aan	  de	  ingang	  zal	  hierbij	  helpen.	  
-‐	  Publiek	  doorverwijzen	  en/of	  voorstellen	  een	  paspoort	  aan	  te	  vragen.	  
	  

Karakter:	  	  
Plichtsbewust,	  zeer	  nauwkeurig,	  wijkt	  nooit	  af	  van	  de	  regels	  en	  wetten	  van	  Canartistan.	  	  
Voert	  de	  letter	  van	  de	  wet	  uit.	  Bij	  twijfel	  liever	  drie	  dubbel	  checken	  in	  het	  wetboek	  om	  zeker	  te	  zijn	  
dan	  iemand	  zomaar	  door	  te	  laten	  gaan.	  	  

Locatie	  op	  terrein:	  Hoofdingang	  Weggevoerdenplein	  
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6.2.2	  HOOFD	  FOOD	  CHECK	  	  (minimum	  2	  personen)	  	  +	  de	  ploeg	  die	  buffet	  en	  barbecue	  verzorgt.	  

Taak:	  	  Controleren	  en	  verdelen	  van	  maaltijden.	  

-‐	  Eten	  ontleden,	  per	  kleur	  leggen,	  iemand	  erbij	  roepen.	  
-‐	  Eten	  keuren	  en	  hierop	  commentaar	  geven.	  	  	  
	  

Karakter:	  	  
Plichtsbewust,	  zeer	  nauwkeurig,	  wijkt	  nooit	  af	  van	  de	  regels	  en	  wetten	  van	  Canartistan.	  	  
Voert	  de	  letter	  van	  de	  wet	  uit.	  Bij	  twijfel	  liever	  drie	  dubbel	  checken	  in	  het	  wetboek	  om	  zeker	  te	  zijn.	  	  

	  

6.2.3	  AMBTENAAR	  ADMINISTRATIE	  PASPOORTREGELING	  (minimum	  2	  personen)	  

Taak:	  	  Bepalen	  of	  al	  dan	  niet	  iemand	  in	  aanmerking	  komt	  voor	  een	  Canartistan	  Paspoort.	  

-‐	  Polsen	  bij	  de	  bezoeker	  naar	  de	  kennis	  over	  de	  wetten	  en	  regels	  van	  Canartistan.	  Indien	  voldoende	  
en	  geslaagd	  uitreiken	  van	  Canartistan	  Paspoort.	  

Karakter:	  	  
Plichtsbewust,	  zeer	  nauwkeurig,	  wijkt	  nooit	  af	  van	  de	  regels	  en	  wetten	  van	  Canartistan.	  	  
Voert	  de	  letter	  van	  de	  wet	  uit.	  Bij	  twijfel	  liever	  drie	  dubbel	  checken	  in	  het	  wetboek	  om	  zeker	  te	  zijn.	  	  

6.2.4	  ARCHEOLOOG	  (minimum	  1	  persoon)	  

Taak:	  Archeologische	  site	  naast	  buffettafel	  in	  goed	  banen	  leiden.	  

-‐	  Er	  op	  waken	  dat	  opgravingen	  nauwkeurig	  en	  niet	  overhaast	  gebeuren.	  
-‐	  Kenmerken	  en	  bijzonderheden	  van	  iedere	  ontdekking	  noteren.	  
-‐	  Toestemming	  geven	  om	  het	  ontdekte	  voedsel	  te	  verwerken	  in	  het	  buffet.	  

Karakter:	  	  
Plichtsbewust,	  zeer	  nauwkeurig,	  wijkt	  nooit	  af	  van	  de	  regels	  en	  wetten	  van	  Canartistan.	  	  
Voert	  de	  letter	  van	  de	  wet	  uit.	  Bij	  twijfel	  liever	  drie	  dubbel	  checken	  in	  het	  wetboek	  om	  zeker	  te	  zijn.	  
Hier	  is	  een	  kostuum,	  zoals	  een	  witte	  stofjas	  wel	  nodig.	  

6.2.4	  HOOFD	  ADMINISTRATIE	  BONNETJESSTAND	  (minimum	  1	  persoon)	  +	  6	  figuranten	  

Taak:	  Er	  op	  waken	  dat	  de	  administratieve	  procedure	  tot	  het	  verkrijgen	  van	  document	  
CA507.N.ART2015.!	  nauwkeurig	  en	  correct	  verloopt.	  Kan	  enkel	  bonnetjes	  verkopen	  aan	  personen	  
die	  in	  het	  bezit	  zijn	  van	  document	  CA507.N.ART2015.	  Bij	  twijfel	  politie	  of	  hoofdorganisator	  erbij	  
halen.	  

Karakter:	  	  
Plichtsbewust,	  zeer	  nauwkeurig,	  wijkt	  nooit	  af	  van	  de	  regels	  en	  wetten	  van	  Canartistan.	  	  
Voert	  de	  letter	  van	  de	  wet	  uit.	  Bij	  twijfel	  liever	  drie	  dubbel	  checken	  in	  het	  wetboek	  om	  zeker	  te	  zijn	  
dan	  iemand	  laten	  door	  te	  gaan.	  	  
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6.2.6	  DE	  OPVALMLENDE	  GEHEIME	  POLITIE	  (minimum	  2	  personen)	  

Taak:	  treedt	  op	  bij	  	  de	  minste	  twijfelgevallen.	  Hebben	  altijd	  gelijk,	  kunnen	  sanctioneren.	  

-‐	  Altijd	  undercover	  en	  altijd	  herkenbaar.	  
-‐	  Trachten	  transacties	  tussen	  de	  koopman	  en	  toeschouwers	  opvallend	  te	  ontmaskeren.	  

Karakter:	  	  
Plichtsbewust,	  zeer	  nauwkeurig,	  wijkt	  nooit	  af	  van	  de	  regels	  en	  wetten	  van	  Canartistan.	  	  
Voert	  de	  letter	  van	  de	  wet	  uit.	  	  

	  

6.2.7	  KOOPMAN	  (minimum	  één	  	  persoon)	  

Taak	  :	  Verkoopt	  drankbonnetjes.	  

-‐	  Mag	  niet	  betrapt	  worden	  tijdens	  de	  verkoop	  door	  de	  geheime	  politie.	  
	  

Karakter:	  	  
Zeer	  nauwkeurig,	  onopvallend,	  meester	  in	  de	  dealen	  van	  drankbonnetjes.	  	  

	  

6.2.8	  NATUUR	  GIDS	  (minimum	  één	  persoon)	  

Taak	  :	  	  Publiek	  rondleiden	  in	  Park	  Canartistan.	  

-‐	  Weet	  begot	  niet	  waarover	  hij/zij	  het	  heeft.	  
-‐	  Improviseert	  er	  op	  los,	  maar	  dat	  mag	  vooral	  niet	  opvallen	  voor	  de	  deelnemers	  aan	  de	  wandeling.	  

Karakter:	  	  
Plichtsbewust,	  zeer	  nauwkeurig,	  wijkt	  nooit	  af	  van	  de	  regels	  en	  wetten	  van	  Canartistan.	  	  
Voert	  de	  letter	  van	  de	  wet	  uit.	  	  

Hier	  is	  een	  kostuum	  wel	  nodig.	  

6.2.9	  DJ	  (diverse	  personen)	  

Taak:	  Met	  maximum	  vijf	  albums	  een	  dj-‐set	  geven	  op	  één	  platendraaier	  een	  dj-‐set	  verzorgen.	  

-‐	  geen	  mengpaneel,	  geen	  hoofdtelefoon	  
-‐	  beperking	  =	  creativiteit	  
-‐	  	  met	  welke	  vijf	  platen	  (albums)	  ga	  je	  aan	  de	  slag?	  

Karakter:	  	  
Plichtsbewust,	  zeer	  nauwkeurig,	  wijkt	  nooit	  af	  van	  de	  regels	  en	  wetten	  van	  Canartistan.	  	  
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6.2.10	  REBELLEN	  (minimum	  3	  personen)	  i.s.m.	  vzw	  WIT.H	  

Taak:	  Het	  Canartistan	  regime	  omver	  werpen.	  

-‐	  publiek	  onopvallend	  ronselen	  om	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  rebellen	  
-‐	  standbeeld	  omverwerpen	  en	  vervangen	  door	  een	  nieuw.	  
-‐	  pamfletten	  uitdelen	  

Het	  verloop	  van	  de	  Revolutie	  wordt	  nog	  verder	  uitgewerkt	  met	  de	  personen	  die	  rol	  van	  rebel	  op	  zich	  
nemen.	  	  
	  

7.	  TIJDSCHEMA	  CANARTISTAN	  

10u45	  	   Opening	  Canartistan	  met	  luidsprekers.	  
11	  uur	  	   Start	  Foodsharing	  +	  picknick	  /	  	  Opening	  Ambassade	  
11u30	  	   Start	  MECCANO	  	  
12	  uur	  	  	   Volkslied	  
13	  uur	  	  	   Volkslied	  
14	  uur	  	   Start	  Natuurgids	  +	  fluisterboot	  
14u30	  	   Volkslied	  
15	  uur	  	   Start	  Rebellen	  (+	  sluiten	  Ambassade)	  
15u30	  	   Volkslied	  
16u30	  	   Revolutie	  met	  Fanfaar	  Fatal	  (+	  sluiten	  bonnetjesstand)	  
17	  uur	  	   Opening	  Bar	  op	  boot	  (+	  sluiten	  Bar	  op	  picknick	  weide	  +	  einde	  MECCANO)	  
17u30	  	  	   Concert	  The	  Wild	  Classical	  Music	  Ensemble	  op	  boot	  
18u30	   Bar	  op	  de	  boot	  blijft	  open	  tot...	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


