BEKIJK BARCELONA EENS VAN EEN ANDERE KANT!
ORIGINELE ACTIVITEITEN VOOR SECUNDAIRE SCHOLEN
Al onze activiteiten kunnen aangepast worden aan de studierichting en leeftijd van de studenten. Onze prijzen
zijn indicatief en hangen af van de grootte van de groep. Activiteiten op maat zijn ook mogelijk.
! RALLY: INTERACTIEVE WANDELING DOOR DE OUDE STAD
We nemen jullie mee op een alternatieve wandeling en tonen de meer verborgen plekken van de stad. Op een ludieke
manier komt historische, culturele en culinaire informatie aan bod, maar ook actuele thema’s zoals de huidige politieke
situatie ontbreken zeker niet. We vertellen ook meer over bepaalde sociale en duurzame aspecten van de stad en gaan samen
op zoek naar indrukwekkende street art. En natuurlijk maken de originele winkeltjes en tapa bars het nog eens extra gezellig!
Ook zorgen wij voor leuke opdrachten onderweg: zo polsen we b.v. naar jullie creatieve inbreng rond leefbaarheid en kunst
in de stad en stellen we jullie smaakpapillen op de proef.
Ideaal als jullie meer willen weten over het reilen en zeilen van deze wereldstad!
Route: de oude stad: Raval, Barrio Gótico, El Born, San Pere
Duur: 3 uur - onderweg kan een stopje ingelast worden voor een drankje.
Richtprijs: 12 Euro pp, max 30 per groep

! 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

! INTERACTIEVE WANDELING: TALES OF THE CITY
Wie houdt er niet van een goed verhaal? Verhalen verrassen, maken ons aan het lachen, laten ons dromen…Ze maken onze
reiservaring zoveel intenser! Intrigerende personages, mysterieuze legendes, imposante gebouwen en bizarre tradities

vormen de inspiratie voor deze wandeling. Wat is er echt gebeurd en wat niet? Dat laten we aan jullie over!
Hier en daar leggen we de link met bepaalde personages uit de literatuur en filmwereld: het fantastische verhaal van Het
Parfum - een tijdje geleden nog in Barcelona verfilmd - komt weer helemaal tot leven in een uniek parfum winkeltje waar we
jullie onderdompelen in bedwelmende aroma´s en neusverfrissende recepten. Daarnaast geven we een voorproefje van de
bestseller De kathedraal van de zee. Hiervoor geen betere plaats dan de kathedraal zelf natuurlijk!
Wat mag je nog verwachten? Urban legends, sappige buurtverhalen en details over de meest excentrieke obsessies van het
Catalaanse volk.
Route: de oude stad: Barrio Gótico, San Pere, El Born
Duur: 3 uur - onderweg kan een drank stopje ingelast worden
Richtprijs: 14 Euro pp - max 20 per groep

! INTERACTIEVE WANDELING: POBLESEC & MONTJUIC
We starten aan Avenida Parrallell - het vroegere Broadway van Barcelona- en wandelen door Poblesec, een volkse buurt
waar ondertussen ook tal van hippe tapa bars hun weg gevonden hebben. Daarna volgt de beklimming van Montjuic, een
berg vol herinneringen aan de tweede wereldtentoonstelling van 1929. Tussen al het groen vind je een interessante mix van
verschillende bouwstijlen. We nemen een kijkje nemen bij het Miró Museum (in Bauhausgeïnspireerde stijl), we vertellen
over Miró, maar ook over originele kunstprojecten in de stad terwijl we gezellig iets drinken op de patio van het museum
café.
Verder vinden we ook sporen van de Olympische spelen van ’ 92: het Olympisch zwembad, het oude voetbalstadion en het
sciencefictionachtige Palau San Jordi zijn hier mooie voorbeelden van. En voor diegenen met sterke benen, kunnen we tot
bovenaan het kasteel wandelen, het boegbeeld van de Catalaanse onderdrukking. Vandaar heb je een prachtig uitzicht over
de stad.
Onze afdaling begint aan het oude Spaanse paviljoen, een reusachtig gebouw in neoklassieke stijl waar nu het MNAC
gevestigd is. We gaan ook even kijken in het cultureel centrum Caixaforum, een prachtige oude tegelfabriek in
Modernistische stijl. En als kers op de taart is er het lichtspektakel met de dansende fonteinen.
De tour kan ook omgekeerd gedaan worden als jullie willen eindigen voor een tapa tour in Poblesec; ideaal voor studenten,
goedkoop en lekker!
Duur: 3,5 uur - onderweg kan een stopje ingelast worden voor een drankje of een pick- nick
Richtprijs: 13 Euro pp - max 30 per groep
! ANDERE ALTERNATIEVE WANDELINGEN
Al onze alternatieve wandelingen die jullie op de website (www.myft.net) terugvinden onder Walking tours zijn ook mogelijk
voor scholen, dit op een meer interactieve manier. Zowel thema tours (culinair, architectuur) als buurtwandelingen
(Poblenou, Gracia, Eixample) zijn mogelijk.
Prijs: afhankelijk van het aantal leerlingen
Culinaire wandeling: we proeven churros

! FIETSTOCHT
Hierbij combineren wij de oude stad, de volledige kuststrook, de buurt van Poblenou en het 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. Onderweg kan een drankstopje ingelast worden en is er
eventueel ook tijd voor een frisse duik aan het strand! Bij elke groep gaat er naast de gids ook een monitor/mekanieker mee
om de groep beter te kunnen coördineren. We stippelen de meest veilige route voor jullie uit.
De volledige city tour is ook mogelijk: hierbij wordt er iets minder lang langs de kust gefietst, zodat er ook tijd is voor een
aantal Gaudí gebouwen (Sagrada Familia, Casa Batlló, Casa Mila)...
Duur: 3 uur
Prijs: 23 Euro pp. Inclusief huur fietsen, monitor en ervaren Nederlandstalige gids
Per groep van 15 leerlingen (max aantal dat samen kan fietsen) gaat er een gids mee en monitor mee – verschillende groepen
kunnen gelijktijdig fietsen.

! ONTDEK DE BUURT VAN POBLENOU AAN DE HAND VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR
SPEKTAKEL// POBLENOU TOUR
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 over heel de stad.
Max aantal per voorstelling: voor groepen van min aantal personen van 35, max 40. Voor een grotere groep kan de
voorstelling twee maal na mekaar gespeeld worden.
De prijs is afhankelijk van het 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 van Barcelona. Sommige fabrieken zijn reeds gerestaureerd; sommige zijn
nu kunstateliers & design studio’s, andere zijn dan weer 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.
We starten aan de alom gekende Agbar toren, duiken even het gloednieuwe design museum binnen en nemen ook een kijkje
bij Els Encants, de eens pittoreske rommelmarkt die recent in een nieuw kleedje is gestoken. Wat betreft duurzame
architectuur en design krijgen jullie ook heel wat hoogstandjes te zien. Bij het laatste stuk van de wandeling laten we zowel
het meer volkse karakter van de buurt zien, als tal van nieuwe hippe woonprojecten. Een interessante mengeling van oud en
nieuw!
Deze wandeling kan ook zonder de voorstelling gedaan worden. Voor prijzen, contacteer ons.
!WORKSHOP KOKEN/MIDDAGMAAL- AVONDMAAL
We leren koken bij een multiculturele organisatie in hartje Barcelona. We proeven van de Spaanse en Catalaanse keuken,
maar ook verschillende wereldkeukens en fusion cooking staan op het menu. Terwijl we onze handen uit de mouwen steken
proeven we tussendoor ook van wat me klaarmaken.
Ook verdiepen we ons iets meer in dit socio-cultureel project waar mensen met problemen op de arbeidsmarkt zoveel
mogelijk gestimuleerd worden en ook daadwerkelijk kansen krijgen. Kom koken en maak kennis met dit fantastisch
buurtproject, een smeltkroes van verschillende culturen!
Duur: 2, 5 uur- Keuken naar keuze, geen voorkennis verreist
Prijs: Min 15, max 25 per workshop – 27 euro pp – inbegrepen: kookles + volledig middag -of avondmaal

!WORKSHOP: LEER SPAANS OP EEN SPEELSE MANIER
Wist je dat er in meer dan 20 landen Spaans gesproken wordt? Wil je de wereld zien?
Ja, het kan! Met weinig woorden kan je immers naar vele oorden!
Hoe doen we dit? Aan de hand van onze lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen; ook werken we met beeldmateriaal, muziek
en spel. Op korte tijd leer je een aantal woorden, uitdrukkingen en zinnen die je direct kan toepassen tijdens je verblijf in de
stad.
Deze activiteit kan in het park, op het strand of in de jeugdherberg/hotel georganiseerd worden. Voor studenten die reeds
Spaans volgen op school kan het niveau van Spaans aangepast worden.
Duur: 2, 5 uur -ideaal ook als avondactiviteit!
Richtprijs: 12 euro pp max 30 leerlingen
! DANSLES FLAMENCO (SEVILLANAS), SALSA, TANGO, HIP HOP/FUNK/FUSION
Gedurende 2 uur verrassen we jullie met nieuwe ritmes. Dit is bedoeld als een eerste kennismaking met salsa, flamenco,
tango of hiphop/funk/fusion. De les wordt gegeven in een zaal die centraal gelegen is.
Richtprijs: 15 – 20 leerlingen: 15 europp /21- 25 leerlingen: 13 euro pp/26- 30 leerlingen: 12 euro pp
Inbegrepen: huur zaal en lerares.
Duur: 2 uur.
De dansles kan ook in combinatie met de barbecue /paella op Tibidabo, ideaal als een afsluiter van de reis.

! 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 twee: zaal + live band + 1 consumptie: 13 euro pp
Min 80 personen, max 130 personen. Voor groepen minder dan 80 wordt een supplement gerekend.
! WORKSHOP: MAAK EEN CREATIEF REISVERSLAG
Deze workshop is geïnspireerd op impressies van de stad; werken van grote artiesten zoals Miró, Gaudí of Picasso, maar
ook sfeerbeelden en kleurrijke graffiti laten vaak een sterke indruk achter. Waarom hier niet creatief mee aan de slag gaan?
Samen met een professionele illustrator maken we een hip visueel reisverslag aan de hand van foto’s, grafisch materiaal en
illustraties. We maken hierbij vooral gebruik van diverse collagetechnieken. De leerlingen hoeven ook nog niet alles gezien
te hebben in Barcelona; wij voorzien genoeg beeldmateriaal en geven ook uitleg over creatief talent in Barcelona.
Min 15, Max 25 personen
Duur: 2 uur – deze workshop is in het Nederlands
Prijs: 15- 19 leerlingen: 25 euro + 3 euro pp voor materiaal //20- 25 leerlingen: 22 euro + 3 euro voor materiaal
(inbegrepen huur zaal)

! BARCELONA VANOP EEN AFSTAND: WANDELING LANGS CARRETERA DE LAS AGUAS +
DINNER /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)

! INTERESSE IN EEN KAYAK TOCHT OF ZEILTOCHT MET KLASSIEKE TWEEMASTER?
CONTACTEER ONS!
! ALGEMEEN
Naast onze standaardactiviteiten worden er ook activiteiten op maat gemaakt, aangepast aan de leeftijd en
interesse van de studenten. Op aanvraag kunnen ook specifieke projecten of organisaties bezocht worden.
Voor bepaalde activiteiten worden grote groepen opgesplitst; ook kan er gewerkt worden met een keuzesysteem
(verschillende groepen doen verschillende activiteiten op hetzelfde moment).
Ook voor verblijf kunnen jullie bij ons terecht; wij werken samen met een aantal hippe jeugdherbergen.
Heb je vragen of wil je een concrete aanvraag doen, stuur dan een mailtje naar info@myft.net.
Best tijdig reserveren!
¡Hasta pronto!
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