
UITNODIGING DAG VAN DE STAD 2019

Datum: maandag 28 oktober 2019
Locatie: World Forum, Den Haag

Wij nodigen je van harte uit om op 28 oktober aanwezig te zijn op de 
derde Dag van de Stad in het World Forum in Den Haag. Hier krijgen 
moedige ondernemers, architecten, theatermakers, wetenschappers, 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, actieve 
inwoners én bestuurders het podium. Stedelijke visionairs die verder 
durven kijken dan hun neus lang is, vastgeroeste denkpatronen 
loswrikken, met een boog om ingesleten olifantenpaden heenlopen en 
juist nieuwe routes uitstippelen. ‘Wie durft?!’ vragen wij dit jaar. Omdat 
we op zoek zijn naar de moed die is vereist voor oplossingen waar de 
complexe opgaven van nu om vragen.

Toonaangevende sprekers
“Liever de lucht in”, moet toparchitect Stefano Boeri gedacht hebben toen hij 
zijn Verticale Bos ontwikkelde in Milaan, dat geldt als blauwdruk voor 
duurzame hoogbouw. Hij vertelt er over in zijn last lecture. Maar ook 
Nederland heeft architecten van wereldfaam en we zijn dan ook trots dat we 
Winy Maas tot onze sprekers mogen rekenen. Hij ontwikkelde o.a. de 
Markthal in Rotterdam. We ontvangen politiechef Frank Paauw, geroemd
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vanwege de vernieuwing van de Rotterdamse politieorganisatie. En over 
stedelijke ontwikkeling in dichtbevolkte gebieden in China, vertelt arts, 
fotograaf en documentairemaker Ruben Terlou, die op de Dag van de Stad 
de lunchlezing verzorgt. Daarnaast prijken o.a. Heleen Terwijn, oprichter van 
de IMC Weekendschool, schrijver Ilja Leonard Pfeijffer (‘Grand Hotel 
Europa’), Nederlands meest beveiligde burgemeester Jos Wienen, Denker 
des Vaderlands Daan Rovers en hoogleraar gezondheidszorg Pauline 
Meurs al op ons affiche.

Moedige sessies
Natuurlijk kom je niet alleen om te luisteren, maar ook om de handen uit de 
mouwen te steken en bij te dragen aan oplossingen voor jouw stad en die 
van anderen. Dit jaar ligt het zwaartepunt in onze inhoudelijke sessies op 
interactiviteit. In uitdagende werkvormen als Pecha Kucha’s, Dragons’ Dens, 
Urban Testlabs, Lagerhuisdebatten en Walkshops passeren 
succesvoorbeelden en wilde plannen de revue, die we vervolgens in dialoog 
aanscherpen of op onze eigen situaties projecteren.

Het complete programma maken we na de zomer bekend. Op
www.dedagvandestad.nl lichten we de komende tijd wel alvast een tipje van 
de sluier op.

Schrijf je snel in!
Gebruik daarvoor onderstaande knop of ga naar www.dedagvandestad.nl. 
Daar vind je meer informatie en het inschrijfformulier. Het aantal kosteloze 
inschrijvingen is beperkt. Daarna betaalt u € 95,-.
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