DOE MEE!
Zeven ervaren culturele professionals werken
samen met buurtbewoners in een serie inspirerende
creatieve bijeenkomsten toe naar de Goudmakersdag
op zaterdag 25 juni in Haarlem Noord.
Er is dans, percussie, buurttheater, beeldende kunst,
mozaïek, ontwerpen en urban art. Wat kies jij?

www.goudmakers.nl

WELKE DISCIPLINE KIES JIJ?
PERCUSSIE CONCERT | ‘IK HOOR JOU, HOOR JIJ MIJ OOK?’
Tik jij ook altijd mee met je handen of voeten bij een lekker stukje muziek? Glenn
Liebaut nodigt je uit om samen nieuwe muziekstijlen te ontdekken en aan de slag
te gaan met je favoriete nummers. Werk toe naar een swingende eindpresentatie!
Zaterdag 9.30 - 11.30 | De Nieuwe Werf | Werfstraat 8 | Transvaalbuurt
VERRASSENDE STRAATKUNST | ‘HET GLIMLACH PROJECT’
Eindelijk kunnen we elkaars glimlach weer bewonderen. Ontlok die in je eigen straat of buurt! Met
Hans Bossmann verzin je verschillende kleine projecten waarmee je mensen op straat (en jezelf!)
een glimlach kunt ontlokken. Alle benodigde spullen worden zelf verzamelt of gemaakt.
Zaterdag 15.00 - 17.00 | Buurtwinkel Marsmanplein | Generaal Spoorlaan 140 | Delftwijk
BUURTTHEATER | ‘ZO HEB IK HET NOG NOOIT BEKEKEN’
Leer elkaar beter kennen door spelenderwijs toe te werken naar een mooie buurt-voorstelling met
Joanne Swaan. Na een gezellige kennismaking ga je het gebouw theatraal onderzoeken. Stap
voor stap ontstaat er zo het materiaal voor de voorstelling.
Maandag 19.00 - 22.00 | Schoterhart | Vergierdeweg 50 | Vogelenwijk
BEWEGINGSTHEATER EN DANS | ‘HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN’
Janny Hofman daagt je uit om scènes te maken rondom het thema ‘Horen, zien en zwijgen’. Deze
scènes worden door middel van spel, dans en beweging aan elkaar verbonden tot een theatrale
voorstelling. We gaan uit van ieders eigen mogelijkheden, dus voel je welkom!
Maandag 14.30 - 16.30 | Schoterhof | Plesmanplein 10 | Sinnevelt
VERBEELDING MET MOZAÏEK VOGELS | ‘PORSELEIN VERBINDT’
Nieuwsgierig naar de verhalen in jouw buurt? Samen met Annemarie Sybrandy ga je porseleinen
scherven verzamelen en de herinneringen hieraan vertalen in een mozaïek kunstwerk van vogels.
Het resultaat komt te hangen in de hal van de containerwoningen aan de Dijkzichtlaan.
Woensdag en vrijdag diverse tijden | Containerwoningen | Dijkzichtlaan 25 | Delftwijk
ONTWERPEN MET STOFFEN | ‘KUNST VAN HET TWEEDE LEVEN’
Ligt in jouw kast ook kleding die je niet meer draagt, maar je doet herinneren aan dat ene mooie
moment? Kleding met een verhaal? Manon Juliëtte nodigt je uit om het een tweede leven te
geven. Je gaat kiezen, componeren en ontwerpen. Wat zal het eindproduct worden?
Woensdag 10.00 - 12.00 | Fatih Moskee | Generaal Spoorlaan 4 | Sinnevelt
VERBEELDEN EN SCHRIJVEN | ‘BEELDENDE BRIEVEN NAAR ANDERE TIJDEN’
Naar wie zou jij nog in alle rust een brief willen schrijven? Het schrijven gaat hand in hand met
tekenen, schilderen en andere technieken. Pietsjanke Fokkema daagt je uit om de diepte in te
gaan, vertellen via beeld, op een directe en ongehinderde manier.
Maandag 14.00 - 16.30 | WijkLab Haarlem Noord | Delftlaan 327 | Sinnevelt
INFORMATIE OF AANMELDEN?
Volwassenen uit Haarlem Noord kunnen zich aanmelden via www.goudmakers.nl.
Of neem contact op met Debbie Claassen: info@goudmakers.nl | 06 - 54 24 72 65
Deelnames is gratis. Onderstaande fondsen maken het project mogelijk.

