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STUDIEREIS BARCELONA:  
GERICHTE BEZOEKEN EN ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN OP MAAT VOOR 

HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN  
 

1) MAATBEZOEK  
 
Hiervoor doen we deels beroep op bestaande contacten, maar op aanvraag gaan we ook op zoek naar specifieke 
organisaties en bedrijven. Kunstrichtingen bieden we de mogelijkheid om kennis te maken met interessante artistieke 
projecten in de stad , studio’s van artiesten en design bureaus.  
 
Bij elk bezoek kan er naast een algemene uiteenzetting ook gewerkt worden rond specifieke thema’s. Hierbij leggen 
we vooral de naduk op interactie en debat zodat een dynamische uitwisseling tot stand komt. Bovendien helpen we 
ook graag bij het faciliteren van diverse internationale stageplaatsen en eventuele uitwisselingsprogramma’s met 
hogescholen en universiteiten. Wij zorgen voor vertalers waar nodig. 
 
Voorbeelden van gerichte bezoeken:  
 
*voor studenten Toegepaste Architectuur/Architectuur:  
gerenommeerde architectenbureaus 
bouwkundige diensten van privé- of overheidsbedrijven 
visualistiebedrijven 
COAC (Col.legi d’Arquitectes de Catalunya) 
dienst monumentenzorg/ruimtelijke ordening /stedenbouw 
kennismaking met innovatieve en duurzame bouwprojecten in de stad zoals bv 22 @ in Poblenou 
 
* Voor studenten Sociaal Werk:  
daklozenorganisatie  
organisatie die werkt rond prostitutie  
gevangeniswezen 
organisaties/scholen die werken met straat- en zigeunerkinderen 
jongerenvakbond 
projecten rond sociale economie 
personeelsdienst van een bedrijf 
 
* Voor studenten met een artistieke opleiding: illustratie, beeldhouwen, digitale kunst, grafisch ontwerp… 
studio’s van artiesten & designerbureau’s 
creatieve workshops met lokale artiesten 
FAD: Fundación de arte & diseño: http://fad.cat/ 
Hangar:centrum voor visuele kunsten  
Diverse galerijen & kunstcentra 
kennismaking met unieke artistieke evenementen & festivals  
 
*Barchelor Toerisme en Recreatiemangement:  
duurzaam toerisme (agro-turismo) 
toeristische dienst Barcelona 
bezoek hotelsector 
evenementenbureaus  
management musea & festivals  
 
*Modeontwerp:   
kennismaking met inspirerende lokale modeontwerpers 
El Liceu: de opera van Barcelona, opera- en theaterkostuums 
FAD:Fundación de arte y diseño: afdeling modeontwerp 
kennismaking met inspirerende mode-projecten in de stad bv. Changing Room (www.changingroom.org), Zapato Rojo 
(www.elzapatorojo.es) 
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Voor andere studierichtingen kunnen wij steeds voor een op maat gemaakt programma zorgen. 
 

2) STANDAARD ACTIVITEITEN 
 
Naast de gerichte bezoeken bieden wij ook een aantal standaardactiviteiten met als doel de stad beter te 
leren kennen op een originele & interactieve manier. Dit vormt een ideale aanvulling bij de meer specifieke 
studiebezoeken. Ook hier werken wij zoveel mogelijk op maat, zoveel mogelijk aansluitend op de 
studierichting van de studenten. 
 

IDEAAL VOOR STUDENTEN MET EEN ARTISTIEKE OPLEIDING 
 
!  STREET ART TOUR: BARCELONA AS A GALLERY OF URBAN ART  
Ontdek wat er leeft in de stad aan de hand van street art, een heel toegankelijke en creatieve manier om een stad te 
leren kennen. Sommige zijn politiek of sociaal getint, andere zijn dan weer puur esthetisch of gewoonweg bijzonder 
grappig en origineel. Bovendien kom je heel wat te weten over de lokale cultuur. We tonen werken van 
gerenommeerde artiesten en bekijken samen verschillende technieken. Verder wandelen we ook langs een aantal 
hippe concept stores en galerijen. En wie weet lukt het wel jullie eigen paste- up stempel achter te laten in 
Barcelona… 
De wandeling wordt begeleid door een heel enthousiaste graffiti artiest en kan enkel in het Engels.  
  
Route: de oude stad: Raval, Barrio Gótico, El Born, San Pere - optioneel de buurt van Poblenou met de fiets  
Duur: 3 uur - onderweg kan een stopje ingelast worden voor een drankje in een hippe graffiti bar  
Richtprijs: 13 euro pp - max 25 per groep 

 
 

!  BEZOEK AAN KUNSTATELIERS & DESIGNER STUDIO’S IN DE BUURT VAN  POBLENOU 
We bezoeken een oude fabriek (La Escocesa) die omgevormd werd tot ateliers voor kunstenaars. De jongeren hebben 
hier de kans om kennis te maken met diverse artiesten. We gaan ook langs bij Hangar -een andere gerestaureerde 
fabriek - waar men meer focust op visuele kunst. Hier worden tal van ruimtes (tech-labs) en materiaal ter beschikking 
gesteld aan beginnende kunstenaars.  
Bij Palo Alto nemen we een kijkje bij verschillende designer studio’s: architectuur, binnenhuis architectuur, grafisch 
ontwerp, theaterbouw, etc. In het weekend is er op deze locatie ook een hippe designermarkt. Verder geven we ook 
uitvoerig uitleg over 22@ , een project dat staat voor innovatie, communicatie & duurzaamheid. 
 
Prijs: 18 euro pp (min 15, max 20 studenten)- Duur: 4 uur 
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IDEALE ACTIVITEITEN VOOR STUDENTEN 
ARCHITECTURALE VORMGEVING/ TOERISME & RECREATIEMANAGEMENT  

 
!  CONTEMPORARY ARCHITECTURE TOUR 
(tour only available in English) 
An architect will act as your guide to explain how competition between the titanic egos of internationally-famed 
architects is shaping a unique district. This tour takes in some of the areas subject to the most ambitious 
redevelopment Barcelona has seen in recent years –Poble Nou and the Diagonal Mar area. We’ll be looking at some 
prestigious, award-winning projects (including the Torre Agbar, Design Museum, the Fòrum building) by world-
renowned architects (Jean Nouvel, David Chipperfield, Oriol Bohigas, etc.) considering them both on their own 
merits and their impact, individual and collective, on the surrounding area. Aspects looked at will include smart 
design, planning issues and sustainability (e.g. how a nitrogen capsule contributes to insulating a building). 

We will be lingering a while in the 22@ district, which the authorities want to become a high-tech “hub”, where 
different technology companies come together and cross-fertilise: Poblenou was once the industrial driving force 
behind Barcelona’s growth: now, the local government wants this to be the case again, only this time with bleeding-
edge ICT nerdustries.  

Duur: 4 uur 
Prijs: 15 euro pp (min 20 studenten) 

 
 

!  EL MODERNISME: ALTERNATIEVE WANDELING DOOR DE EIXAMPLE WIJK 
We nemen de studenten mee naar de wijk El Eixample waar we een unieke collectie modernistische gebouwen 
aantreffen. De Gaudí klassiekers laten we tijdens deze wandeling even links liggen en we gaan kijken bij een aantal 
andere pareltjes van rond de eeuwwisseling. We bespreken hoe het Catalaans modernisme (hét boegbeeld van de 
Catalaanse cultuur ) ontstaan is en welke de inspiratiebronnen waren. Een waaier van verschillende ambachten - 
eigen aan deze stijl - komen hierbij aan bod, alsook de toen gebruikte technieken en materialen. Kotom, we laten 
jullie meeproeven van deze indrukwekkenbe symbiose van interieur en exterieur.  
 
Prijs: 14 euro pp (min 20 studenten, voor kleinere groepen wordt er een supplement gerekend)- op aanvraag kan de 
wandeling door een architect begeleid worden 
duur: 4 uur  
 
 !  KLASSIEKE TOUR (GAUDÍ GEBOUWEN, BEPAALDE MUSEA, MONTJUIC…) 
Willen jullie de klassiekers - Sagrada Familia, Casa Batlló, Casa Mila, Park Guëll - op een boeiende manier bezoeken 
onder begeleiding van een Nederlandstalige stadsgids? Dat kan!  
De gids kan ook toelichting geven hoe je beter kan afstemmen op een bepaald publiek en met welke praktische 
zaken je rekening moet houden. Kortom, we geven allerlei tips voor als je later ook wil gaan gidsen, ideaal voor 
studenten toerisme.Voor architectuurstudenten kan deze wandeling ook begeleid worden door een architect.  
 
Max 20- 25 lerlingen per groep 
Prijs: afhankelijk van het aantal leerlingen 
 

ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN: GESCHIKT VOOR ALLE RICHTINGEN! 
 

!  ALTERNATIEVE WANDELINGEN 
Zowel themawandelingen (architectuur, kunst, culinair, design, trendspotting) als buurtwandelingen (oude stad, 
Gracia, Poblenou, Montjuic & Poblesec, San Antoni, Horta, Carmel) zijn mogelijk. Hierbij nemen we de specifieke 
studierichting steeds als focus van de wandeling. Meer info over deze wandelingen kan je vinden op onze site: 
www.myft.net/walking-tours 
 
Max 15 leerlingen per groep, met uitzondering van een aantal wandelingen die met max 25 kunnen 
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Prijs: afhankelijk van het aantal leerlingen 
 

!  FIETSTOCHT 
Hierbij combineren wij de oude stad, de volledige kuststrook, de buurt van Poblenou en park Ciutadella. Een ervaren 
gids laat jullie de meest alternatieve kantjes van de stad zien; historische, culturele en gastronomische aspecten, 
pittige verhalen en bepaalde actuele thema´s komen ruim aan bod.  
De specifieke studierichting kan hier ook als focus genomen worden. Bij elke groep gaat er naast de gids ook een 
monitor mee om de groep beter te kunnen coördineren. We stippelen de meest veilige route voor jullie uit. 
 
Duur: 3 à 4 uur  
Prijs: 23 euro Euro pp. Inclusief huur fietsen, monitor en Nederlandstalige gids (per 15 leerlingen gaat er een 
monitor mee - verplicht). Max aantal leerlingen per groep: 15; bij grote groepen wordt de groep opgesplitst in 
verschillende groepen. 
 

 
 

!  ONTDEK DE BUURT VAN POBLENOU AAN DE HAND VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR 
SPEKTAKEL 
Aqui ,  Abans  (hier, vroeger) is een multidisciplinaire voorstelling in een oude watertoren: een unieke en 
indrukwekkende manier om de buurt van Poblenou te ontdekken. Gesprekken met buurtbewoners en anekdotes 
vormen de basis van deze voorstelling.  
Eva en Triana maken een reis doorheen de tijd in de buurt van Poblenou, dit aan de hand van dans, theater, 
fotografie en projecties.  
De interviews met buurtbewoners worden in het Engels ondertiteld. In deze video krijg je een idee van de 
voorstelling: https://vimeo.com/177805191  
 
Waar? In een prachtige oude watertoren vlakbij het strand van Mar Bella; na de voorstelling kan je helemaal naar 
boven in de watertoren van waaruit je prachtig zicht hebt. 
Max aantal per voorstelling: voor groepen van min aantal personen van 30, max 40. Voor een grotere groep kan 
de voorstelling twee maal na mekaar gedaan worden.  
De prijs is afhankelijk van het precieze aantal leerlingen: richtprijs: 14- 15 euro pp 
Duur: 1,5 uur (voorstelling + bezoek watertoren tot boven en installaties, projecties ) 
 
*De voorstelling kan ook gecombineerd worden met een wandeling in de buurt van Poblenou (2 uur) 
Combinatie van voorstelling en wandeling - richtprijs; 23 euro pp -3,5 tot 4 uur 
 
Poblenou Tour: we nemen jullie mee naar de oude fabrieksbuurt. Tal van deze fabrieken zijn ondertussen 
gerestaureerd; sommige zijn kunstateliers & design studio’s, andere zijn omgebouwd tot universiteiten en 
bedrijven. Ook het nieuwe ambitieuze project 22 @ - wat staat voor technologie, innovatie en communicatie - maakt 
deel uit van deze buurt en is in volle expansie.  

 
!  DANSLES FLAMENCO (SEVILLANAS) - SALSA, TANGO, HIP HOP, FUSION 
Gedurende 2 uur worden de studenten verrast met nieuwe ritmes. Dit is bedoeld als een eerste kennismaking; de les 
wordt gegeven in een buurtcentrum dat heel centraal gelegen.  
Duur: 2 uur. 
  
Prijs: Prijs: 15 – 20 leerlingen: 15 euro pp /21- 25 leerlingen: 13 euro pp/26- 30 leerlingen: 12 euro pp  
Inbegrepen: huur zaal en lerares. 
De dansles kan ook in combinatie met een barbecue /paella op Tibidabo 
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!  DINNER OP TIBIDABO /DANSLES 
 
We nemen jullie mee naar Tibidabo, de berg die Barcelona omsluit en van waaruit jullie een prachtig zicht over 
Barcelona hebben. Een ideale manier om even te ontsnappen aan de drukte van de stad. Na een korte wandeling 
langs carretera de las aguas brengen we jullie naar een oud landhuis waar we jullie verrassen met een typische Catalaanse 
barbecue of paella. Samen paella maken  kan ook!  

Optioneel: de maaltijd kan ook gecombineerd worden met een dansles salsa, tango, flamenco of hiphop/funk.  

Totale duur: max 4 uur  
Begeleiding (gids 4 , max 5 uur ) + organisatie: 120 euro – zonder gids: 50 euro 
Niet inbegrepen in de prijs: 2 metro tickets (heen en terug) 
Prijs volledig menu: 20 euro pp (volledig menu met wijn/water/limonade inbegrepen) – in combinatie met 
dansles (1, 5 uur): +/- 26 euro pp 
Niet inbegrepen in de prijs: 2 metro tickets (heen en terug) 
 
 !  OP ZOEK NAAR EEN AVONDACTIVITEIT? PRIVÉ ZAALTJE MET DJ /LIVE MUZIEK  
Zin in een gezellige avond met Dj of world live muziek? Salsa, cumbia, reggae, tango of muziek uit de Balkan, het 
kan allemaal!  
Wij zorgen voor een fijn privé zaaltje in de buurt van El Born. 
Deze activiteit kan alleen op maandag - of dinsdagavond, van 21. 30 tot max 1. 30.  
Optie 1: zaal + DJ of zelf muziek speken + 1 consumptie: 9 euro pp-andere dranken worden aan heel democratische 
prijzen verkocht. 
Opie 2: zaal + live band + 1 consumptie: 13 euro pp  
Min 80 personen, max 130 personen. Voor groepen minder dan 80 wordt een supplement gerekend.  
 
!  ALGEMEEN 
Zijn er tijdens de periode van jullie verblijf nog evenementen of tentoonstellingen die interessant kunnen 
zijn voor de studenten, dan wij brengen jullie daarvan graag op de hoogte! Ook voor verblijf kunnen jullie 
bij ons terecht.  
Heb je nog vragen of wil je een concrete aanvraag doen, stuur dan een mailtje naar katrien@myft.net. 
 
¡Hasta  pronto !  
 
My Favourite Things  http://www.myft.net 

 info@myft.net  


