Culturele ruilbeurs

Goeree-Overflakkee

Foto’s: Wim van Vossen.

Amateurkunstenaars ontmoeten elkaar
op 10 november in Fort Prins Frederik
V

eel inwoners van Goeree-Overflakkee besteden
hun vrije tijd aan zingen, dichten, toneel, dansen en
andere kunstzinnige (beeldende) activiteiten. Op
zaterdag 10 november 2012 krijgt iedereen de kans
om zijn kunsten te laten zien en die van anderen te
bewonderen! Het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is van 13:30 tot 15:30 uur het toneel voor een
unieke culturele ontmoeting op ons eiland.

Scene uit Romeo en Julia.

Wandelende expositie.

Na afloop wordt je nog getrakteerd op een borrel en
een hapje. Aanmelden kan tot 31 oktober 2012. Mail
je contactgegevens, een korte omschrijving, leeftijd
en het aantal deelnemers en eventueel een titel aan:
receptie@hetdiekhuus.nl.
Voor meer informatie www.cultuurpleingo.nl of
receptie Diekhuus 0187 – 482400.
Vanaf 16 jaar kun je deelnemen. Je optreden duurt
maximaal 8 minuten. Per optreden mogen 1 tot 10
mensen meedoen (als jouw koor of theatergroep uit
meer mensen bestaat, kun je een delegatie sturen).
Doe je iets met beeldende kunst, zoals schilderen of
beeldhouwen, dan is het de bedoeling dat je hier een
performance bij bedenkt. Het imposante Fort Prins
Frederik is het decor, de ruimte voor rekwisieten is
beperkt, en liever geen geluidsversterking!

Tijdens deze culturele ruilbeurs is uitwisseling van
ervaringen het doel van deze middag! Jan Trompper,
cultureel netwerker van Goeree-Overflakkee, is één
(samen met Kunstgebouw Rijswijk) van de bedenkers
van dit evenement. ‘Het idee er achter is ruilbeurs. Ik
geef jouw een mooie ervaring door voor je te zingen
of te vertellen en ik krijg een mooie ervaring terug
door naar jouw optreden te kijken. Zo ontdek je de

Het koor zingt.

culturele rijkdom van ons eiland en raak je geïnspireerd. Door iedereen iets kleins te laten doen dat niet
veel tijd kost, kun je iets heel groots maken.’ De middag is dus ook alleen bedoeld voor de deelnemers!
De culturele ruilbeurs past ook wel in de vorming van
de nieuwe gemeente. Cultuurmakers zijn immers
verbinders en verkenners van nieuwe mogelijkheden.
Trompper: ‘We willen een cultureel visitekaartje afgeven. De amateurkunst verbindt ons met elkaar.’
De culturele ontmoeting in Fort Prins Frederik zal een
voorproefje zijn van het culturele programma in 2013
en volgende jaren.
De ‘Culturele ruilbeurs’ wordt georganiseerd door
Kunstgebouw Zuid-Holland en mogelijk gemaakt door
de provincie Zuid-Holland in het kader van het programma cultuurparticipatie (amateurkunst).

