Gezocht: zo veel mogelijk portretten voor de expositie “Ik ben een wereldburger”.
in de Verbeelding

In maart en april 2017 krijgt paviljoen de Verbeelding heel veel gezichten. Wij nodigen iedereen uit
zijn of haar portret te komen exposeren. Het hele gebouw hangt vol met alle mogelijke portretten .
Geprinte selfies, geschilderde portretten, foto’s, collages met gezichten, alles mag. Of je nu amateur
of professional bent, jong of oud, Zeewoldenaar of vluchteling, wij nodigen je uit je portret(ten) naar
de Verbeelding te brengen. Hoe meer hoe beter. We hopen dat de hele ruimte bomvol komt te
hangen. Het thema van deze expositie is: “Ik ben een Wereldburger”.
Voorwaarde voor deelneming: het werk moet beschikbaar zijn van 6 maart tot en met 8 mei 2017.
Eigenlijk is de enige restrictie de maat, het werk mag niet groter dan 50x70!!! Het is niet persé nodig
dat je werk is ingelijst, een bevestigingsmogelijkheid is wel noodzakelijk! Cultuurmakelaar Marina
van Arendonk en kunstenaar Rob van den Broek maken met alle ingeleverde portretten een
bijzondere expositie.
Inleveren: maandag 6 maart tussen 10.00 uur en 16.00 uur in paviljoen De Verbeelding.
Ophalen: maandag 8 mei tussen 10.00 uur en 16.00 uur aldaar.
Op woensdag 19 april is de Werelddorpdag 2017 in en om de Verbeelding met een muzikaal en
cultureel programma. Over het programma wordt u binnenkort verder geïnformeerd.
Deze expositie wordt georganiseerd in het kader van Werelddorpdag, in 2016 voor de eerste keer
georganiseerd om aandacht te vragen voor Zeewolde Werelddorp, Wereldburgers, Wereldvrede.
Met toen een grote scholenactie om geld in te zamelen voor het dorp Gaonko in Burkina Fasso. Door
de gemeente ondersteund vanwege haar betrokkenheid bij de Milleniumdoelen. In 2017 organiseren
stichting de Verbeelding, de cultuurmakelaar Zeewolde en stichting QEM in samenwerking met de
gemeente Zeewolde, het basisonderwijs en de Levant, deze activiteiten.
Voor vragen kunt u zich richten tot cultuurmakelaar@deverbeeldingzeewolde.nl
Meer info: www.verbeeldingenco.nl

