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Presentaties in juni 2011:
- Vredeskerk | première | 11 juni
- Wereldhuis | 8, 17, 22, 24 juni
- de Boomsspijker | 15 juni
- Dijktheater | 28 juni
- Tugela85 | 1 juli

COLOR
K L E U R
rijke verhalen van bijzondere Amsterdammers

expositie + voorstelling + debat
o v e r
s o c i a l e
u i t s l u i t i n g

KLEUR | COLOR bespreekt vragen en dilemma’s rondom sociale
uitsluiting en armoede op ontroerende, humoristische, verrassende en verontrustende manier. Het project brengt meer kleur
in hoe er naar dit thema en de mensen wordt gekeken en laat de
kracht van mensen zien. KLEUR | COLOR neemt u mee naar de uithoeken van de maatschappij en haalt de onderste ‘plank’ boven.

w w w . k l e u r - c o l o r. n l
KLEUR | COLOR. Rijke verhalen, korte voorstellingen, een tentoonstelling en debatten. Bijzondere Amsterdammers met verschillende achtergronden presenteren zichzelf
tijdens KLEUR | COLOR. De deelnemers hebben gedurende de voorbereiding intensief samengewerkt met de kunstenaars van Moving Arts Project.
Het publiek wordt uitgenodigd om mee te genieten en mee te denken over vragen over
sociale uitsluiting en armoede. Dit gebeurt samen met professionals uit het veld waaronder Egbert Hermsen (journalist oa KRO, IKON en docent), Hodan Warsame (sociologe), Joop Lahaise (deelraadslid Centrum en hoofdredacteur MUG), Piet van der Lende
(voorzitter Bijstandsbond) en special guests.

Voor wie?
KLEUR | COLOR is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met het thema sociale uitsluiting
en armoede, (maatschappelijke) organisaties en professionals die zich richten op deze doelgroepen en
het algemene publiek.

Door wie?
KLEUR | COLOR is een initiatief van Moving Arts Project (MAP) en bestaat uit Diane Elshout,
Simon Rowe en Noud Verhave. MAP initieert interactieve en community arts projecten in directe
samenwerking met deelnemers op het snijvlak van kunst&cultuur en sociaal-maatschappelijke thema’s.
KLEUR | COLOR wordt gemaakt samen met: Ali Kiliç, Alan, Maria, Khalid Achmed Jhamali, Sahr
John, Lune, Junior Barrie, Arturo Desimone, Ronald (Feta) Felter, Mea Cedin, Iwan Djamal, Huub,
Peter Bermbrandt, Andras, Harry, Kambiz, Corine de los Reyes, Ton Hendrix, Vic & Henri, Tahirjan
Anwar, de kunstenaars Karien van Assendelft en Eveline Torres en verder iedereen die niet genoemd is
maar toch heeft meegewerkt.

Wanneer en waar is KLEUR | COLOR te zien?
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag

08 juni
11 juni
15 juni
17 juni
22 juni
24 juni
28 juni
01 juli

Daklozendag | Wereldhuis/ Diaconie | Nwe Herengracht 20
hele dag
première in de Vredeskerk | Pijnackerstraat 9 (de Pijp)
19.30 – 22.00 uur
wijkcentrum de Boomsspijker | Rechtboomssloot 52 (Nieuwmarkt)
13.00 – 17.00 uur
Zomerfestival PCK | Wereldhuis/ Diaconie | Nwe Herengracht 20 hele dag
tuin Amstelhoven | Wereldhuis/Diaconie | Nieuwe Herengracht 20 15.00 – 18.00 uur *
Conferentie ‘Illegale hulp’ | Wereldhuis/ Diaconie | Nwe Herengr 20 12.00 – 22.00 uur
Dijktheater | da Costakade 160 (Oud West)
18.00 – 22.00 uur **
Kunst- en cultuurgebouw TUGELA85 | Tugelaweg 85 (Transvaal)
18.00 – 22.00 uur **

* = speciaal voor professionals, stadsdelen, politici
en andere inhoudsbetrokkenen
** = 18.00-20.00 uur programma met na afloop eten

KLEUR | COLOR
is gratis,
donaties zijn welkom

Partners van KLEUR | COLOR
KLEUR | COLOR komt tot stand met steun van stadsdeel Amsterdam Centrum, de Maatschappij voor Welstand en PCI en in
samenwerking met het Wereldhuis, de Diaconie, de Vredeskerk, IJsterk, MUG-magazine, de Bijstandsbond, Dijktheater, Regenbooggroep, OostAlArm, Muiderpoorttheater/Eastsite, kunst- en cultuurgebouw Tugela85 en anderen.

Vredeskerk

