Joseph Wresinski
Cultuur Stichting
ATD Vierde Wereld Zuid Limburg

Cultuur als wapen tegen armoede

Mensenrechtenbeweging met de armsten

Uitnodiging
Datum:

Zaterdag 17 oktober

Locatie:

C-Mill, Jan Campertstraat 7, 6416 SG Heerlen

Aanvang:

20:00u (Ontvangst vanaf 19:15u)

Toegang:

Gratis. Vrije gift na afloop

*Aanmelden: ziedemens2020@gmail.com of Tel: 06 41 23 75 01

Het is gelukt!
Beste mensen, Toen de wereld half maart tot stilstand kwam vanwege Corona, zat ook onze theatergroep in zak
en as. Zouden we ooit nog theater maken? Voorstellingen spelen? Maar toen het weer mocht, zijn we met
hernieuwde energie aan het werk gegaan. De grote vraag was “Hoe maken we een voorstelling die Corona proof
is?”. Want theater zonder publiek, is geen theater. Nu kunnen we met trots en vreugde zeggen: Het is gelukt!
We hebben een splinternieuwe voorstelling. In een splinternieuwe vorm. Corona proof. Veilig voor u, veilig
voor ons.

‘Zie de mens’
Samen met ATD- Vierde Wereld – Groep Zuid-Limburg, nodigen wij u dan ook van harte uit voor de
theatervoorstelling ‘Zie de mens’. De voorstelling is een collage van poëtische scènes en monologen, omlijst
door een variëteit aan muzikale sferen. Gemaakt door mensen die weten hoe het is om te leven in de marge van
onze samenleving. Door ons dus. Met ‘Zie de mens’ willen wij u een blik geven op de samenleving, zoals die
eruit ziet als je er van onderaf naar kijkt. Een samenleving waarin iedereen geacht wordt ‘zelfredzaam’ te zijn.
Zelfredzaam ‘op eigen kracht’ en ‘met eigen middelen’. Hoe haalbaar is dat? En is het wenselijk, iedereen
zelfredzaam? Hoe zit het met samenredzaam? Het zijn vragen die wij graag met u willen delen. Want we hebben
u gemist.
Publieksreactie van theatermaker: “ZEER DE MOEITE WAARD, om verschillende redenen: de authenticiteit van de
verhalen die door de “ervaringsdeskundigen” worden verteld; de fantastische tekstregie; het gedreven spel; de prachtige
vormgeving”.

Met vriendelijke groet, namens alle betrokkenen, Laurens Umans

* Vanwege Corona is het verplicht dat u zich aanmeldt.

Z.O.Z. Corona Protocol
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Corona protocol
Beste mensen, In deze tijden van Corona zullen wij er alles aan doen om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten
verlopen. Wij verzoeken u om deze brief goed door te lezen.
- Wij houden ons aan de regels van het RIVM en de betreffende veiligheidsregio.
- Om de voorstelling te kunnen bezoeken, moet u zich aanmelden met naam, emailadres en telefoonnummer. Bij
eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD zullen wij deze gegevens verstrekken aan de GGD. Uw
gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en zullen na 14 dagen worden verwijderd.
- Bij binnenkomst meldt u zich bij onze gastvrouw (zij zit achter een spatscherm) waar uw aanmelding wordt
gecontroleerd. Wij hebben bij de ingang desinfecterende gel staan en mondkapjes als u daar gebruik van wilt
maken. Wij vragen u de aangegeven routing te volgen.
- Voor, tijdens en na de voorstelling houdt u 1,5 meter afstand tot de andere bezoekers, spelers en medewerkers.
Wij vinden het altijd erg fijn als u na de voorstelling blijft napraten, maar ook dan houden we 1,5 meter afstand
tot elkaar.
- In kleine groepen wordt u de speelzaal in begeleid. U krijgt een plaats toegewezen en daar blijft u gedurende
de voorstelling zitten. De stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar. Na afloop zult u de zaal ook weer in
kleine groepen verlaten op aanwijzing van een medewerker.
- Voor de vrije gift kunt u contactloos pinnen of ‘contactloos’ contact geld in onze vrije giften box doen. - Voor
het plaatsen van een reactie in ons gastenboek zorgen wij voor pennen die gedesinfecteerd zijn.
- Wij vragen u te allen tijde de instructies op te volgen van onze medewerkers. Wij hopen u hiermee voldoende
te hebben geïnformeerd en dat u samen met ons deze richtlijnen wilt volgen zodat we ons verhaal kunnen blijven
vertellen onder veilige omstandigheden.
Met vriendelijke groet, De theatergroep van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Kijk voor informatie op onze website:

www.facebook.nl/wresinskicultuurstichting
www.wresinskicultuur.nl
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