Licht op de polder
Bijeenkomst met en over jongeren op

27 NOVEMBER 2022
15.00 – 17.00 uur
Locatie:

Jongerencentrum Tumult
Kerkplein 28 in Abcoude
Gasten:
Initiatiefnemers jongerencentrum Tumult

doorstart jongerencentrum Tumult en beoogde doelstellingen

Afgevaardigden Young in Art

ontwikkelingen en ambities bij het online kunstmuseum voor jongeren

Tijmen Molenaar, muzikant en tekstschrijver

hoe jezelf te ontplooien als muzikant uit de Ronde Venen

Leerlingen jeugdtheaterschool Abcoude
olv Marjolijn Macrander

zienswijze op theater en andere aspecten van kunst en cultuur

Leerlingen zangschool Greetje de Haan

muziek op school en podiumervaring in de Ronde Venen

Presentator:
Jeroen Dirks

GRATIS ENTREE

Bij Cultuurcafé draait alles om kunst en
cultuur in de Ronde Venen of het nu dans,
muziek, beeldende kunst, fotografie,
podiumkunst, architectuur of theater is.
Wat speelt zich af tegen het licht van onze
polders en wie zijn zoal de mensen, die
betrokken zijn bij kunst en cultuur?
Wat zijn hun bevindingen en wat zouden ze
graag zien verbeteren of veranderen?
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Tumult

We treffen elkaar onder leiding van
presentator Jeroen Dirks en tussendoor is
er muziek. De gasten zijn bevlogen mensen,
die zich actief inzetten voor jongeren in de
culturele sector. Anderzijds zijn het jongeren zelf, die actief deelnemen of bijdragen
aan deze sector.

Dilara 14 jaar
Young in Art

Nieuwsgierig geworden, kom dan zondagmiddag 27 november naar jongerencentrum Tumult in Abcoude. Kunst en
cultuur is er voor elkaar en we doen het
met elkaar! Wie weet, draag jij ook nog een
steentje bij aan deze interactieve middag.
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Cultuurcafé is een initiatief van Stichting
Cultuurpunt Ronde Venen en vindt twee
keer per jaar plaats op wisselende
locaties, met telkens andere gasten en
invalshoeken.
Tot kijk bij Cultuurcafé!
jeugdtheaterschoo

l Abcoude
m.m.v. RTV Ronde Venen en
PAR-AV Licht & Geluid

Muzikale bijdrage:
Donna Veenhof en
Nikki van Walraven

VAN HARTE
WELKOM!

www.cultuurpuntrondevenen.nl

