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NIEUWSBRIEF

Doetinchem 30 augustus 2018.

Multiculturele Ontmoeting 2018
Cultureel Centrum ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem
Zondag 30 september 2018, van 13.00 - 17.30 uur
Tijdens de Multiculturele Ontmoeting kunt u kennis maken met andere culturen. Maar meer
nog, kennis maken met elkaar. Op 30 september is iedereen welkom, ook de kinderen.
De toegang en deelname aan de workshops zijn gratis. Frisdrank en andere consumpties zijn
voor eigen rekening en verkrijgbaar bij Tesoro en het Senioren Ontmoetingspunt.

De 10de Multiculturele Ontmoeting, we maken er iets feestelijks van !

Met Optredens en Workshops
Na 16.30 uur, Open Podium
Tijdens de laatste Multiculturele Ontmoeting merkten wij dat er ruimte moest zijn voor
spontane initiatieven. Dit jaar bieden we die mogelijkheid met het ‘’Open Podium’’. Wil
je meedoen, laat dit dan wel even weten. En spontaan is spontaan! Het hoeft geen
professionele act te zijn. Daar hebben we mensen voor ingehuurd!
Huiskamerhoekjes in de hal van ‘t Brewinc
We richten de hal van ’t Brewinc in met huiskamerhoekjes van waaruit de bezoekers
kennis kunnen maken met verschillende culturen en een kopje ‘’bijzondere’’ koffie of
thee krijgen aangeboden en...lekkere hapje kunnen proeven.
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Optredens en Workshops vanaf 13.00 uur
Optredens in de Hal
♦ 13.00 - Sarah en Delber Haji met zang en muziek uit Syrië.
♦ 13.30 - Dans en muziek uit Thailand.
♦ 14.00 - Dansdemonstratie Argentijnsedans, door Carine en Dave Mateman.
♦ 14.30 - Turkse kindervolksdansgroep.
♦ 15.00 - Mandinkaba - Akoestische griot-muziek uit Senegal en Gambia.
♦ 16.00 - Presentatie door Erkan Yalcin, een bijdrage vanuit de Moskee.
♦ 16.30 - Open Podium.

Bibliotheek
♦ Workshop Argentijnse dans door Carine en Dave Mateman van 14.30 - 16.00 uur.

In het Senioren Ontmoetingspunt
♦ 14.00 - 16.00 uur. Workshop schilderen door Randa Haji.
♦ 13.00 - 14.00 uur en 15.00 - 16.30 uur.
Optreden Trio John de Koning met internationale muziek.
♦ Ruimte voor spontane optredens.

In de Factory, een feestje voor de kinderen.....
♦ Van 13.30 - 14.30 uur. Het Leesfeest voor de kleintjes ,
♦ Van 14.00 - 16.00 uur. ♦ Workshop acrobatiek door Lotte Rosier ♦
( deelname kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar).
♦ Van 14.00 - 16.00 uur. Creatieve activiteit met Charlotte van Dijk,
( deelname kinderen vanaf 4 jaar).
Buiten: beperkt aantal kramen.
Het is mogelijk om een kraam te reserveren en van daaruit ‘’ culturele of creatieve ‘’ artikelen
te verkopen. Organisaties kunnen zelf binnen een informatie tafel inrichten. Deze informatie
moet aansluiten bij de doelstelling van de Multiculturele Ontmoeting.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------♦ Aanmelden om mee te doen, reserveren van een kraam of - informatie:
Marion Pieters - mail: marionveenekamp@kpnmail.nl.
Tel: 0314 - 346603 - 06 - 31932960 - www.ontmoetinchem.nl.
Met vriendelijke groet namens de werkgroep-leden: Joop Bokhove, Carmen Nicolaas, Naim
Erselan, Anneke Ruttenberg, Paul Kobussen, Marion Pieters.
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