DOORNAKKERS

BUURTKAST
DOE MEE...

activiteit	oude kastjes bewerken rond het thema (on)breekbaar
voor wie

jong en oud, iedereen dus

waar	Vitalis Berckehof, Generaal Cronjéstraat 3
wanneer	donderdag 1 oktober 9.00 - 19.00 uur
zondag 4 oktober 11.00 - 16.00 uur
meer info	www.onbreekbaar.com
voorstelling	zaterdag 17 oktober 11.00 uur, woensdag 21 oktober 14.30 uur
in Vitalis

zaterdag 24 oktober 14.30 uur

(ON)
BREEK
BAAR

kunst over
kwetsbaarheid en
kracht

T H E AT E R V O O R I E D E R E E N

hetSalon
DOORNAKKERS BUURTKAST is mogelijk gemaakt door

ALVAST BEDANKT!

DOORNAKKERS BUURTKAST
• Zin om mee te doen? Wil jij ook met een kastje aan de slag? Je bent van harte welkom op de tijdstippen op de voorzijde.
• Heb jij nog kleine kastjes waar je vanaf wilt, zodat ze onderdeel kunnen worden van een heuse BUURTKAST? Ze kunnen
direct gebracht worden naar Vitalis Berckelhof, Generaal Cronjéstraat 3. Contactpersoon is Sylvia van Aggel, s.van.
aggel@vitalisgroep.nl, (0683 65 32 38).
• Heb je kosteloos materiaal zoals kantjes, bandjes, randjes, knoopjes, schelpjes, veertjes, wol, fietsbanden, doppen, enz.?
• Wil je de expositie en voorstelling bezoeken? Je bent van harte welkom op de tijdstippen op de voorzijde.

MEER WETEN?
Voor hulp en vragen neem je contact op
met Yvette van Kessel (0615 27 39 76)
of Jeannette Claessen (0657 51 03 51)
of kijk op www.onbreekbaar.com

DOORNAKKERS BUURTKAST
Afgelopen jaar hebben wijkbewoners,
kinderen en kunstenaars uit Doorn
akkers kistjes gemaakt tijdens het
project (on)breekbaar, kunst over
kwetsbaarheid en kracht. Deze zijn
in februari tentoongesteld en daarna
gaan reizen. Dat leverde veel prachtige, ontroerende reacties op en veel
mensen vroegen om een vervolg.
We gaan nu aan de slag met het maken van een buurtkast over kwetsbaarheid en kracht. Deze bestaat uit
veel verschillende oude kastjes, die
wijkbewoners hebben aangeleverd.
Wij nodigen je uit om een kastje te
komen bewerken. Schilderen, plakken,
knippen, zagen, schrijven. Alles mag
om een uitdagend kastje te maken.
Je werkt samen met de senioren van
Vitalis, buurtbewoners, professionele
kunstenaars, studenten van het Summa College Verpleegkunde en leerlingen van Basisschool De Driesprong.
Hiermee verbinden we de verhalen
van oud en jong.
De buurtkast wordt het middelpunt
van een theaterstuk dat gepresenteerd wordt in Vitalis Berckelhof tijdens de Dutch Design Week. Hierna
zal hij ook gaan reizen.
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