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Spreekstoel

ENTRADA - Creatieve Marktplaats Knooppunt 10

I WISH SWISH

De plek waar de creatieve industrie en de logistieke sector samenkomen

Door: Kim Pattiruhu

Op 14 juni 2012 organiseert Colin de tiende editie van de Creatieve Marktplaats. Colin
(Creative Organisations Linked in Networks) slaagde er bij de negen voorgaande
Creatieve Marktplaatsen al in om succesvol bruggen te slaan tussen de creatieve- en
andere sectoren, waaronder textiel en leisure. Op 14 juni 2012 vindt bij Entrada in
Tilburg de tiende editie plaats. Creatieve ondernemers en logistieke ondernemers zijn
van harte welkom!

Hoe mooi de dag ook is
vandaag, de vrouwenstem op de radio vertelt
uiterst bedrukt hoe ons
vertrouwen in onze financiële situatie weer is
gedaald. Over de waarheden die ons tegemoet komen via het
nieuws en in hoeverre we die geluiden serieus
moeten nemen kan ik een encyclopedie
schrijven. Dat terzijde... Ik frons naar de radio
“Jahoor, we zullen wel weer wat te klagen
hebben”. Het nieuwsbericht gaat over de
financiële situatie thuis en hoe Nederlanders
zich zorgen maken over hun toekomst.
Wat zullen ze nog kunnen en wat zullen ze
moeten laten? Ze zullen een hoop moeten
laten. Niet meer sjokkend shoppen op
zaterdag of naar de woonboulevard op de
koopzondag. Niet de maandelijks voldoening
bij het aanvullen van het schoenenrek of
het wekelijkse bierfeest in de kantine na
de voetbalwedstrijd. Toch maar nóg vaker
boodschappen doen bij de Lidl of Aldi en
de NEE-sticker van de brievenbus pulken
om zo alle reclames in de gaten te kunnen
houden. Henk moet maar even wachten met
zijn Bluerayrecordertelevisiecinemaset van
50 inch en Ingrid gaat een dagje minder per
week naar de bridgeclub. Hoe gaan we dat
toch in godsnaam voor mekaar boksen? Je
wenst elk nieuwjaar voor jezelf dat het een
beter jaar gaat worden. Nou, dit lijkt er anders
behoorlijk níet op!

Informatie
Colin hoopt je te ontmoeten tijdens de Creatieve Marktplaats Knooppunt 10! op
donderdag 14 juni 2012 bij Entrada te Tilburg.
Voor meer informatie over het programma en om je in te schrijven, ga naar:
www.colin.nl/marktplaats

DEKWEKERIJ - De Boer Op!
De Kwekerij theaterproducties maakt op een eigenzinnige manier beeldend theater
op buitengewone locaties. Van 7 t/m 10 juni vormt het boerenlandschap rondom de
biologische varkenshouderij de Jofrahoeve het decor voor de voorstelling ‘De Boer Op!’
Een wandeling door het gebied voert langs dans, theater, muziek en beeldende kunst
op onverwachte plekken. ‘De Boer Op!’ gaat over het beleven van het boerenbedrijf,
het landschap en de aangrenzende bebouwing, maar ook over het beleven van de
karakterestieken van de streek op een ongekende, verassende en betoverende wijze.
Mis dit niet!
De Boer Op! 7 t/m 10 juni in Rosmalen.
De wandelingen vinden plaats op 7, 8 en 9 juni om 20.00u en om 21.00u, en op 10 juni
om 11.00u in combinatie met een picknick. Entree voor de wandeling is €17,50 p.p.
Meer informatie vind je op www.dekwekerij.nl
en reserveren kan via reserveren@dekwekerij.nl

DEPONT - De Witte Nacht
donderdagavond@depont voor één keer op zaterdag!
zaterdag 23 juni 2012, 17.00 - 23.00 uur
Museum De Pont viert zaterdag 23 juni haar laatste avondopenstelling van het
culturele seizoen: De Witte Nacht.
Na de officiële opening om 17.00 uur, is er de hele avond veel te zien en te doen: Een
expositie van Tilburg CowBoys, waarin rommelmarktvoorwerpen van de Meimarkt
met verhaal getoond worden. Paul van Kemenade brengt improvisaties op zijn alt-sax
bij werk van Ai Weiwei. Het Muzekoor treedt op met een speciaal voor De Witte Nacht
gemaakt muziektheater. Esther Porcelijn, stadsdichter, heeft Jeroen Kant, Robert
Proost, Daan Taks en Jeroen Geurts uitgenodigd om voordrachten te geven langs de
collectie van De Pont. Verder wordt alles nog gekleurd door singer-songwriters, een
operazangeres, circusartiesten, Tai Chi demonstraties en een stadsbioloog in de tuin.
Naast alle activiteiten is dit het laatste weekend om de Ai Weiwei tentoonstelling te
bekijken, mis het dus niet!
Meer informatie op de website van De Pont

NGT - Project Baksteen Presenteert! (2)
zondag 24 juni - 14.00-18.00u - Gerard Brandtstraat 4
Inmiddels is Project Baksteen in Rosmolen alweer aan een tweede ronde begonnen, en
is het tijd voor een eerste (tussentijdse) presentatie van de nieuwe groep kunstenaars!
Kom een kijkje nemen in de verschillende sloopwoningen en krijg zo een sneak preview
van de projecten waaraan de makers werken. Er is muziek, theater, performance, een
hapje te eten en natuurlijk heel veel beeldende kunst!
Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Bouke van Gestel, Marleen van Hout, Marisa
Goedhart, Steph Byrne, Jantien Borsboom, Pjotr Eikenboom, Marieke Vromans, Sora van
Thiel, Daan Joosen, Noortje van der Palen, Stevie Cromsigt, Zoe d’Hont, Annemarijke op
de Laak, Kim Pattiruhu, en Andrew Cartwright.
Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/projectbaksteentilburg en zet ook
vast de eindexpo in je agenda op 21, 22 en 23 september!

013 - Rockacademie Showcase

Ik hoor Geert nog tot spugen toe herhalen
hoe hij zich inzet voor onze ouderen en iets
met “niet in de portemonnee laten kijken”
en zoiets als “AOW” in combinatie met
“onacceptabel”. Het gaat zó slecht, dat ze nu
zelfs aan de ouderen gaan beginnen!
Gelukkig is de mens in nood een
oplossingsgerichte
denktank
en
manoeuvreert zich, weliswaar moeizaam,
maar vastberaden met de kin terug omhoog.
De bankrekening slinkt en oh ja, ik weet dat
als geen ander. Er blijven dan toch zaken
liggen, die je eigenlijk wel had moeten kopen.
Ook op zakelijk vlak is het frustrerend niet die
ene harstikke goeie investering te doen. En
dan is daar het idee. Hét Idee! We hebben
geen geld nodig! Ik kan dingen en die dingen
kan ik ruilen voor andere dingen. Ik heb een
fiets nodig en de fietsenmaker heeft een
familieportret nodig. Alsjeblieft! Dankjewel!
Ik heb een gaatje en de tandarts wilt een
pasfoto. Gewoon gelijk oversteken. Simpel.
Oke, je mogelijkheden worden misschien erg
klein en het klinkt allemaal onmogelijk en
onhaalbaar. Toch moet er iemand de pionier
willen zijn, het risico durven nemen, zijn
ballen laten zien en het angstloos aangaan.
Niet geschoten is altijd mis. En nog meer van
die aanmoedigingskreten. Je kent ze wel. Je
laat ze zelfs op dit moment door je hoofd
gaan. Misschien heb jij wel de beste. En zo’n
goed plan kun je toch niet negeren? Laten
lopen? No way! Je bent toch niet gek? Doe
eens gek. Ga swishen! Swishing wordt dé hit
van 2012, met een stevige uitloop in 2013.
Geloof me.
(Tip: Google ‘Swishing’ en voer je goede idee
van daarnet uit)
“Do the swish or be a smelly fish!” – K.
Pattiruhu (2012)

12 juni 2012 vanaf 23:00 uur in 013 						
POP-ROCK / KLEINE ZAAL
AANVANG 20:00 / ZAAL OPEN 19:30
DEZE SHOW IS GRATIS TOEGANKELIJK
Al meer dan 10 jaar is de Rockacademie de plaats voor de opleiding, ontwikkeling en
presentatie van muziektalent. Vanavond zie je in 013 een serie showcases van studiejaar
2011-2012 uitgevoerd door getalenteerde muziekstudenten van de Rockacademie van
Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Met speciale begeleiding en presentatie avonden
in 013 werken de Rockacademietalenten aan een mooie, muzikale toekomst.

PIUSHAVEN - Kampvuur Concerten

						
De laatste donderdagavonden van mei, juni en augustus en de laatste vrijdag van juni
(i.v.m. halve finale EK op 28 juni) is de middenpier aan de Hopliedenkade het podium
voor divers muzikaal talent.
Rondom een groot kampvuur kan het publiek maandelijks genieten van diverse stijlen.
Piushaven Levend Podium zet i.s.m. Mundial Productions twee optredens per avond
neer. Knallende country, intieme jazz, gevoelige singer-songwriters, alternatieve rock,
bekende musicalhits en toegankelijke popmuziek. Steeds een andere sfeer in dezelfde
setting.
De toegang is gratis.
Vrijdag 29 juni:
Canterra. Een gezellig 28 koppig Tilburgs koor met een breed repertoire van musical,
lichte popmuziek tot Nederlandstalig.
Esther van Hees Quartet Een mengeling van pop en jazz . Vier zeer talentvolle
conservatorium studenten!

Spotlight
Nina van de Ven

Wassen beelden.
Nina van de Ven is student beeldende kunst aan Sint Joost. Een website is er nog niet
maar je kan Nina mailen op: ninavande_ven@hotmail.com

Facebook

Column
AAN: JANNA
Door: Jana van de Ven
Beste Janna -met twee N’nvan de Ven, Mijn naam is
Jana van de Ven. Met één
N. Hoe issie?
Een langdurend mysterie
is opgelost. Blij ben ik, dat
ik je per toeval gevonden
heb. Ik weet nu zelfs hoe je er uit ziet, wat je
doet; en dat allemaal dankzij het prachtige
Facebook. Grappig dat je ook rood haar hebt en
net als ik in Tilburg woont en werkt.
Maar dankzij hetzelfde -iets minder geweldigeFacebook zul jij wel onder dezelfde problemen
lijden als ik. Word je ook regelmatig toegevoegd
op MSN, Hyves en Facebook door mensen die
je niet kent, terwijl zij zweren dat ze jou wel
kennen? Hoe lang ik wel niet gedacht heb dat
al die mensen een spel speelden, om mij in hun
digitale vriendenkring op te kunnen nemen. Nu
weet ik dat jij de oorzaak bent. Ze moesten jou
hebben in plaats van mij. Heb jij zo net zoveel
vrienden van míj moeten teleurstellen?
Of mensen die op straat tegen me zeggen:
“Jana, bedankt voor je mail”. ‘Mail?’ denk ik dan.
De eerste keren beweer je nog dat je nooit een
mail hebt verstuurd, maar na een tijdje begin
je aan jezelf te twijfelen en zeg je, ook om je
geloofwaardigheid te behouden: “ja, graag
gedaan” of “kom je er snel op terug?”. Waarop
mensen altijd bevestigend antwoorden.
Nooit zie ik iets in mijn mailbox terug dat
mijn vergeetachtigheid -in geloofde er bijna
in- bevestigt. Nee Janna, het leven met een
bijna-naam-genoot van wie het bestaan je
vreemd is, is niet makkelijk. Zeker niet als die
naamdubbelganger in dezelfde stad woont
en zich gedeeltelijk in dezelfde sociale kringen
bevindt als jij.
Ik ben overigens blij dat we niet precies dezelfde
naam dragen. Dát levert veel meer vervelende
vormen van verwarring op. Of gevoelens van
concurrentie. Met z’n tweeën één identiteit
lijkt me niet eenvoudig in deze maatschappij.
Allebei ‘naam maken’ wordt dan opeens een
stuk lastiger. En achter ieder e-mailadres een
nummer 2 moeten zetten, geeft je nou ook niet
echt een gevoel van uniciteit.
Hopelijk vallen er voor jou ook wat dingen op
zijn plek. Misschien dat we een keer kunnen
zwaaien als we elkaar zien op straat. Als teken
van broederschap. Zoals mensen die dezelfde
sneakers dragen of eenzelfde Renault Kangoo
rijden.

NGT - Facebook Fanpage
Dat zijn straffe cijfers hè?
Met zoveel mensen op Facebook delen we de hele
dag door maar liefst 2,7 miljard ‘vind ik leuk’s uit
aan van alles en nog wat en iedereen...
Ook zo’n Facebookert? Klik dan snel even op het
plaatje hiernaast om dan zomaar op onze Facebook
fanpage uit te komen.
Klik meteen ook even op ‘vind ik leuk’ als je er nu
toch bent... Gezellig :-)

Geïnteresseerd in ons creatieve netwerk KLIK HIER
Liever geen nieuwsbrief KLIK HIER

