Uitnodiging
NiNsee en Cultuur & Co nodigen u uit voor een speciale
rondleiding in de tentoonstelling Kind aan de Ketting.
Drie zelfstandigen die aangesloten zijn bij Cultuur & Co, werkten
in het projectteam van Kind aan de Ketting. Dineke Stam was
gastcurator van de expositie, Ineke Mok maakte het educatief
materiaal en Zwing Wieland tekende voor grafische vormgeving.
Gedrieën maakten ze de website kindaandeketting.
Cultuur & Co is een netwerk van zelfstandigen die werkzaam
zijn in de culturele sector en verstand hebben van diversiteit.
Rondom de door de UNESCO uitgeroepen DAG VAN DE CULTURELE
DIVERSITEIT – 21 mei - organiseerde dit netwerk al eerder een
bijeenkomst. Vanwege Hemelvaartsdag vindt de bijeenkomst dit
jaar een dag eerder plaats en wel op:

20 mei 2009

Van 16.00 tot -18.30
In NiNsee
Linnaeusstraat 35 F
1093 EE Amsterdam
(tegenover het Oosterpark, naast de Muiderkerk)

Programma

16.00 Binnenkomst op de eerste verdieping, Al Peterson zaal
16.15 Welkom in het NiNsee
16.20 - 16.30 Toelichting op uitgangspunten van de 			
tentoonstelling door Dineke Stam
16.30 - 17.30 Rondleiding in kleine groepen met medewerking 		
van Amanda Vollenweider (projectleider), 			
Jaap de Groote (ruimtelijk vormgever) en de
genoemde Cultuur & Co’ers.
17.30 -18.30 Napraten en schrijven van boodschappen voor 		
kinderen in slavernij voor een ketting die t.z.t. door Stop
Kindermisbruik aan bevrijde kinderen in India wordt 		
gegeven.
Deze uitnodiging wordt gestuurd aan mensen uit de netwerken
van Cultuur & Co en de vaste relaties van NiNsee. Ook andere
geïnteresseerden zijn welkom.
Het maximum aantal deelnemers is 50.
Dus meldt u s.v.p. bijtijds aan via
DinekeStam@cultuurenco.nl.
Met vriendelijke groet,
mede namens NiNsee (Aspha Bijnaar, initiatiefnemer van het
project en Maria Karg, educator)
Cultuur & Co (Dineke Stam, Ineke Mok en Zwing Wieland)
We hopen u te ontmoeten op 20 mei.
De expositie is geopend van
donderdag tot en met zondag van 13.00 – 17.00 uur.
Mocht u 20 mei verhinderd zijn, of mocht het volgeboekt zijn,
dan kunt u zich ook opgeven voor de rondleidingen die Dineke
Stam en anderen organiseren op 14 juni (speciaal voor vrienden
en vriendinnen, om 13 uur, een week voor het Amsterdam Roots
festival in het Oosterpark), en op 27 augustus van 15-18 (met de
nadruk op het lesmateriaal) en op zaterdag 21 november
(van 13 – 15 t.g.v. de Dag van de Rechten van het Kind). Graag
mailen aan DinekeStam@cultuurenco.nl op welke dag het schikt.

