
UITNODIGING	  CULTUUR	  &	  CO	  MIDDAG	  l	  26	  NOVEMBER	  15:00	  
	  
Terwijl	  de	  hoeveelheid	  werk	  niet	  is	  afgenomen,	  maar	  eerder	  toeneemt,	  staat	  het	  niet	  in	  verhouding	  met	  de	  

inkomsten.	  Veel	  zzp-‐ers	  in	  de	  culturele	  sector	  proberen	  het	  inkomen	  op	  peil	  te	  houden.	  Van	  elkaar	  kunnen	  we	  

leren,	  dus	  hoe	  doen	  anderen	  dat?	  Waar	  loop	  je	  op	  dit	  moment	  tegenaan	  en	  zou	  je	  advies	  of	  hulp	  van	  anderen	  bij	  

kunnen	  gebruiken?	  De	  kracht	  van	  Cultuur&co	  is	  het	  uitgebreide	  netwerk	  aan	  kennis	  en	  ervaring	  op	  verschillende	  

gebieden.	  Daar	  kunnen	  we	  veel	  meer	  gebruik	  van	  maken!	  	  

Daarom	  nodigen	  we	  je	  uit	  om	  kennis	  en	  ervaring	  te	  delen	  tijdens	  rondetafelgesprek.	  Het	  rondetafelgesprek	  wordt	  

gefaciliteerd	  door	  Jenny	  Wesly,	  Dineke	  Stam	  en	  Alice	  van	  Gorp	  aan	  de	  hand	  van	  het	  nieuwe	  Cultuur	  &	  Co	  

boekje	  Express	  &	  Connect.	  Een	  informatieve,	  maar	  vooral	  gezellige	  middag!	  Na	  afloop	  is	  er	  gelegenheid	  om	  bij	  te	  

praten	  en	  een	  hapje	  te	  eten.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

PROGRAMMA	  

Maandag	  26	  november	  l	  15:00	  -‐	  18:00	  uur	  	  

15.00-‐15.30	  welkom	  en	  bekijken	  presentatie	  China	  op	  de	  Kaap	  

15.30-‐16.30	  rondetafelgesprek	  aan	  de	  hand	  van	  Express	  &	  Connect	  de	  nieuwe	  publicatie	  van	  Cultuur	  &	  Co	  

16.45-‐18.00	  rondwandeling	  Katendrecht	  

18.00-‐19.30	  bijpraten	  en	  hapje	  eten	  	  

	  

PAKHUIS	  SANTOS	  
Brede	  Hilledijk	  95,	  Rotterdam	  Katendrecht	  	  
	  
Ik/wij	  zou(den)	  het	  bijzonder	  leuk	  vinden	  je	  te	  verwelkomen!	  	  
	  
Erika	  Blikman	  
namens	  Cultuur&co	  
	  
PS.	  We	  horen	  graag	  van	  te	  voren	  of	  je	  wel	  of	  niet	  komt	  in	  verband	  met	  drinken	  en	  eten.	  

Op	  de	  locatie	  is	  een	  presentatie	  van	  het	  
kunstproject	  China	  op	  de	  Kaap	  te	  zien.	  
Bij	  voldoende	  tijd	  en	  goed	  weer	  is	  het	  
mogelijk	  om	  een	  wandeling	  te	  maken	  
over	  Katendrecht,	  waarbij	  ik	  iets	  kan	  
vertellen	  over	  de	  geschiedenis	  van	  
Katendrecht	  vanuit	  Chinees	  perspectief.	  
	  


