Uitnodiging

WEEFKRACHT in museum van Bommel van Dam
3 t/m 8 mei
Een creatieve tentoonstelling over en door buurtbewoners van de wijk
Vastenavondkamp
Weefkracht is een community art project dat tot stand is gekomen in het
Vastenavondkamp. De wijk Vastenavondkamp in Blerick is divers en veelkleurig.
Van bewoners van het eerste uur tot aan nieuwkomers die er hun weg nog moeten
vinden. Van rustige buurten tot aan knooppunten waar altijd alles in beweging is.
De laatste jaren komt het Vastenavondkamp vaak negatief en vrij eenzijdig in
het nieuws. In reactie daarop probeert deze groep bewoners meer aandacht te
vestigen op de positieve kant van deze wijk, met als motto: van kwetsbaarheid
naar kracht. Ze kijken graag over de moeilijkheden heen en geloven in het belang
van onderling contact en samenwerking. Kortom: ze zijn op zoek naar weefkracht.
Om die ‘weefkracht’ te bevorderen, is het idee ontstaan om nieuwkomers en
oorspronkelijke wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen. In een creatieve

Lees verder

werkplaats in de wijk werd de afgelopen twee jaar kunst als middel ingezet om
de dialoog tot stand te laten komen. De werkplaats en het proces in de wijk
wordt ondersteund door Stichting Groenewold samen met een aantal partners
(o.a. Onbreekbaar, De Thuiskamer (Elzenstraat 42) en Cultuurimpuls).
De deelnemers hebben de kracht ervaren van deze verbindende werkwijze.
De kwetsbare thema’s die naar voren kwamen in de werkplaats, zoals veiligheid
in de wijk, zijn gevangen in een aantal kunstzinnige objecten. Deze objecten
worden van 3 t/m 8 mei tentoongesteld op de zolderverdieping van museum
van Bommel van Dam in Venlo. Weefkracht-deelnemers en vrijwilligers van het
museum staan bezoekers deze gehele periode te woord en organiseren samen
met theaterwerkplaats Jan Peeters speciale dialoogtafels voor bezoekers.
Voor kinderen is een creatieve werktafel ingericht met o.a. een speciale ‘broeikas
voor vrede’, waarin liefde, saamhorigheid en verbinding kan ontkiemen. Op 5 mei
is er voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar een speciale rondleiding door het
museum, zie: www.vanbommelvandam.nl/agenda/poppenspelrondleiding/
Met de expositie Weefkracht wil het museum laten zien wat er leeft in een
omringende wijk en hoe de bewoners door middel van creativiteit zorgen voor
verbinding. Een dergelijk project draagt bij aan het worden van een museum waar
iedereen zich welkom voelt.

Locatie en openingstijden
Zolder van museum van Bommel van Dam
Keulsepoort 1
5911 BX Venlo
Van 3 t/m 8 mei | 11.00 tot 17.00 uur
Toegang is gratis

