DE

Organisatie: Stichtin

ZATERDAG 3 MAART 2018, VANAF 12.30 UUR
IN HET WIJKCENTRUM “DE STOLP” IN DE MATEN, APELDOORN
VIOLIERPLEIN 101

INFORMATIEMARKT: CULTUREN & ORGANISATIES

OPENING
De opening wordt verricht door wethouder Johan Kruithof

LEZING
Lezing over ‘het belang van actief meedoen in de samenleving’ door de socioloog, publicist en
programmamaker Shervin Nekuee

WORKSHOPS
>
>
>
>
>
>
>

Chinese taal
Salsadans
Molukse linedance
Theater maken
Dag van de Dialoog in Apeldoorn
De praktijk van meedoen in Apeldoorn
Kinderactiviteit

OPTREDENS
>
>
>
>
>

Mudanthe
Theater Zonder Grens
Chinese dansgroep Meng Zhi Yuan
Molukse dansgroep Lease
Molukse band Patulele

Organisatie: Stichting Ontmoeting de Maten i.s.m. Mudanthe en Theater Zonder Grens

www.stichtingontmoetingdematen.nl - info@stichtingontmoetingdematen.nl

UITNODIGING
U wordt van harte uitgenodigd voor De Maten in Geuren en Kleuren, editie 2018.
De Maten in Geuren en Kleuren is een jaarlijks evenement met een gevarieerd en veelzijdig
aanbod van muziek, dans en informatie (over diverse culturen). Dit jaar zal door middel van een
lezing en een workshop aandacht besteed worden aan het thema ‘actief meedoen in de
samenleving’.

Opening van het programma, vanaf 12.30 uur
> Welkom in verschillende talen
> Officiële opening door wethouder Johan Kruithof
> Uitleg programma door de presentator van de dag

Lezing, vanaf 12.45 uur
Lezing over ‘het belang van actief meedoen in de samenleving’ gegeven door socioloog, publicist
en programmamaker Shervin Nekuee

Informatiemarkt, vanaf 12.30 uur
De informatiemarkt wordt georganiseerd met medewerking van vertegenwoordigers van diverse
culturen en organisaties die aanwezig zijn in Apeldoorn

Workshops, vanaf 13.30 uur
> Chinese taal door mevrouw Sumei Ren
> Salsadans door salsadansgroep ‘BailaAmigos’
> Molukse linedance door Molukse dansgroep ‘Lease’
> Theater maken door dhr. Bako Sorany
> De praktijk van ‘meedoen’ in Apeldoorn door Roelof Oudman
> Dag van de Dialoog in Apeldoorn door mevrouw Jacqueline Pol
> Kinderactiviteit

Optredens, vanaf 13.30 uur
> Chinese dansgroep ‘Meng Zhi Yuan’
> Molukse dansgroep ‘Lease’
>

Afrikaanse muziek met Mudanthe

>

Internationale muziek door Theater Zonder Grens

>

Molukse band ‘Patulele’

Het programma wordt gepresenteerd door Ben Brown en ondersteund door Bako Sorany

De Maten in Geuren en Kleuren wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

