Persbericht community art project ‘Zoet & Zout in
Culemborg’
Op zaterdag 14 mei a.s. vindt vanaf 11 uur ’s morgens op het Chopinplein te
Culemborg de openbare presentatie plaats van het community art project ‘Zoet & Zout
in Culemborg’. Het project is een co-productie van Theater de Fransche School en ZID
Theater, die de methode Zoet & Zout in 2009 in Amsterdam introduceerde en hiervoor
onlangs een Appeltje van Oranje won van het Oranje Fonds.
Theater de Fransche School zet hiermee een eerste stap op weg naar theatrale projecten
buiten het theater. Zij vindt het van belang om de sociale samenhang en de onderlinge
contacten in Culemborg te stimuleren. Voor de bewoners van de wijk Terweijde, elk met hun
verschillende culturele achtergrond en leefomgeving, beoogt het project elkaar op informele
wijze beter te leren kennen.
ZID Theater (1991) is een culturele organisatie gevestigd in Amsterdam West, die zich richt
op community art. Het artistieke kernteam bestaat uit regisseuse Karolina Spaic en
acteur/docent Sebo Bakker. Voor "Zoet & Zout in Culemborg" ontwikkelen ze een nieuw
concept, specifiek voor Culemborg.
Zoet & Zout werkt vanuit de gedachte dat ieder mens talenten heeft. De deelnemers leren
daarmee niet alleen elkaar kennen, maar (her)ontdekken dat zijzelf over talenten en voor
anderen interessante verhalen beschikken. Die ontdekking kan verrassende gevolgen
hebben en mensen aanzetten tot nieuwe activiteiten.
Met culinair erfgoed als uitgangspunt, verbindt het project culturen en generaties, opent in
korte tijd deuren en laat bewoners van alle leeftijden en culturen dieper in elkaars leven
binnen stappen. Eten vormt voor alle culturen een kapstok, een ingang die het mogelijk
maakt om via dit neutrale thema andere – dieper liggende – gespreksonderwerpen en
gevoeligheden bespreekbaar te maken.
De eerste fase van het project –de zg. ‘introductieworkshops’ - spelen zich af op twee
locaties. Voor kids van groep 5 & 6 start op woensdag 18 mei (van 13.30-15.30 uur)
gedurende vijf weken in de Prins Willem Alexanderschool een serie introductieworkshops
rondom verhalen en theater, met aansluitend een kleine presentatie voor ouders en
belangstellenden.
Voor volwassenen start vanaf vrijdag 20 mei (van 15-17 uur) gedurende vijf weken in
Salaamander een serie workshops rondom verhalen uitwisselen, ervaringen delen en
natuurlijk: ETEN!
Degenen die de smaak te pakken hebben, kunnen zich na afloop inschrijven voor de
vervolgworkshops, die starten in september 2011 en doorlopen tot aan de eindpresentatie in
februari 2012.
Zie ook: www.zoetenzoutinculemborg.nl, www.theaterdefranscheschool.nl, www.zidtheater.nl
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Britt Arp – projectleider “Zoet & Zout in Culemborg” - 06-22436660 - info@arpeggio.nl.
Henriett Somlai - Lepke Communicatie - 0345-643393 - info@lepke.nl
Zoet & Zout in Culemborg komt tot stand dankzij de (financiële) bijdrage van:
Gemeente Culemborg/Min. BiZa, Theater De Fransche School, ELK, Linquality, Rabobank,
VSB fonds, PBCF, KleurrijkWonen, Lepke communicatie, Bassa grafische vormgeving.
Met dank aan Fa W.C. Roeraade (Hilversum).
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