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Nieuws

Spreekstoel

DEPONT - Start van het nieuwe seizoen

GELUK LANGS DE SNELWEG

Van september t/m juni is De Pont elke derde donderdag van de maand van 17.00
tot 20.00 uur gratis te bezoeken. Er worden op die avonden diverse activiteiten
georganiseerd en speciale rondleidingen gegeven. Om 20.00 uur start in het auditorium
het kunstenaarsgesprek, met elke maand een andere gast. Het gesprek duurt ruim een
uur.

Door: Kim Pattiruhu

Meer info op: www.depont.nl

OPROEP - Cultuurnacht zoekt vrijwilligers
Cultuurnacht zoekt vrijwilligers voor theaterspektakel
				
De organisatie van de Cultuurnacht zoek naar enthousiaste studenten, jongeren en
vrijwilligers die willen acteren in de afsluitende show Invasion van Close-Act, op de
Tilburgse Cultuurnacht van 27 oktober aanstaande.
Het theaterspektakel Invasion is onderdeel van de Cultuurnacht op de Spoorzone en
Willemsplein op zaterdag 27 oktober in Tilburg.
Acteurs moeten ouder zijn dan 16 jaar, geïnteresseerd in acteren en poppenspel en
bereid zijn om intensief te werken. Een dag voorafgaand aan de uitvoering worden de
deelnemers getraind door doorgewinterde theaterspelers. Geïnteresseerden kunnen
hun contactgegevens, cv en foto sturen naar productie@cultuurnachttilburg.nl.
Deelname is gratis.
Meer info op: www.cultuurnachttilburg.nl

HUISVANDEWERELD - Repair Café 013
Repair Café 013: elke laatste zaterdag van de maand
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar
het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle
mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen,
serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook is er deskundige hulp
aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf aan de slag.
Eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt gratis een kopje koffie of
thee aan de bar. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.
Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter
inzage liggen.
Kortom een duurzaam project waarin wij mensen uit alle culturen sociaal & duurzaam
met elkaar proberen te verbinden.

NGT - Literaire wandelingen door Tilburg
7 oktober 2012 vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur 					
In het kader van het project Taal van Tilburg organiseren Stadsmuseum Tilburg en
Stadsgidserij Tilburg literaire wandelingen door het centrum van Tilburg. Tijdens de
wandeling komen op bijzondere wijze schrijvers en dichters aan de orde, die een band
hebben met Tilburg. Enkele aansprekende namen: Anton Roothaert (Dr. Vlimmen),
Antony Kok (De Stijl), Ivo de Wijs en Bart Chabot.
Data: 23 & 30 september en 7 & 14 oktober 2012
Tijd: van 11.00 - 13.00 uur.
Deelname: € 3,00 p.p.
Informatie en reserveren: stadsgids Fons van den Hout:
E-mail: houtbormans@hetnet.nl

STANNA - Ons Diner
Op donderdag 11 oktober vanaf 19.00 uur schuiven gasten aan bij de familie Namgay,
Aboubakar, Bainton of Caven voor een heerlijke Wereldmaaltijd tijdens ONS Diner bij
de Verdieping (St. Annastraat 20). Deze families, allen in beeld gebracht in het boek
Hungry Planet, zijn zeer gastvrij maar hebben niet allemaal even veel eten om aan hun
gasten voor te zetten.
Deze speciale Wereldmaaltijd wordt met het oog op Wereldvoedseldag op 16 oktober
georganiseerd door Transition Town Tilburg, Nachtburgemeester Godelieve Engbersen
en Bureau Ver(?)antwoord.
Aanmelden voor deelname aan de Wereldmaaltijd kan tot en met dinsdag 9 oktober
door het sturen van een e-mail naar onsdiner@gmail.com. De kosten voor deelname
aan de maaltijd bedragen 8 euro voor een volwassene en 3 euro voor een kind.
Meer informatie over de achtergronden van de Wereldmaaltijd vindt u op:
http://www.bureauverantwoord.nl/wereldmaaltijd.

Langs de snelweg en aan
de rand van het industrieterrein heeft de gemeente
zorg gedragen voor wat
groene belevingen. Om
een evenwicht te bieden
tegen de afstandelijke en
kille vormgeving van de vaak gigantische
bedrijfspanden hebben ze waarschijnlijk een
landschapsarchitect ingezet om een seminatuurlijk recreatiegebied te ontwerpen.
Niemand wil daar overigens recreëren, want
je zit pal aan de snelweg. Wie je er vooral ziet
zijn mensen met hun honden. Zo ook,zag
ik vanaf de snelweg, wat auto’s geparkeerd
staan en de tentjes verraadden dat we hier te
maken hebben met sportvissers.
Mijn blik stuitte op een eenzame visser. Zijn
campingstoeltje had hij omgedraaid en zat
dus met zijn rug naar het water en met zijn
bierbuik naar de snelweg. Lekker gezellig,
maar niet heus. Wellicht was hij onder invloed
en was dat de reden van zijn vreemde besluit,
want in zijn hand had hij duidelijk een biertje.
Dat het een halve liter blik was wees erop dat
we hier te maken hadden met een ervaren
bierdrinker. De bierbuik die hierbij past had ik
natuurlijk al gezien vanuit mijn autootje.
In de luttele seconden die ik tijdens het
voorbij-sjezen had om dit hele schouwspel
aan te zien had ik óók nog genoeg tijd om
het volgende waar te nemen. Meneer de
bierdrinker leek daar alleen te zitten en toch
was hij aan het praten. In de richting van
het gras, uitroepteken, vraagteken. Hoeveel
hersencellen had de alcohol al aangetast?
Toen ik keek waar hij naar keek (we hebben
het hier dus over nanoseconden) lag daar een
zwarte hond. Aha. Gut. Wat schattig. Ik voelde
een klein brokje in mijn keel. Emotionele kut
die ik ook ben, zat ik daar, al sjezend op de
snelweg, bijna een potje te grienen.
Mens en dier. Mooi gegeven. Mens:
zelfbewust. Dier: instinctief. Mens superieur.
Dier ondergeschikt. In de meeste gevallen
dan. Maar hier zag ik een individu dat zich
niet machtiger voelde dan het dier. Ze waren
gelijkgestemd. Ze praatten zonder hiërarchie,
zonder voorwaarden. (nou ja, hij praatte, de
hond keek)
Dat brokje in mijn keel heette herkenning,
want ik zag mezelf zitten. Ik bespreek
eigenlijk alles met mijn rode kater. Alledaagse
beslommeringen komen aan bod “Ben je
ook lekker naar buiten geweest?” of zoiets
als “Lig je lekker?”. Hierbij krijg ik ook altijd
een antwoord, die ik opvat als ‘Jazeker’. De
moeilijkere onderwerpen zijn vaker een
monoloog van mij en als ik gelijk wil hebben,
vraag ik gewoon met een hoger stemmetje
“hè?” et voilá, een bevestigend miauwtje
doen mijn gedachtes bevestigen. Dat hogere
stemmetje is overigens ook een essentieel
onderdeel van het gesprek. Anders praat
je gewoon tegen een muur. En hoe boos of
driftig je ook wegloopt, die rode kater van mij
is het gesprek allang vergeten en is inmiddels
door het raam staccato aan het converseren
met de vogel aan de andere kant van het
raam.
Zit je dus verlegen om een menselijke
gesprekspartner, dan raad ik een dier aan. Wel
eentje die zelf een geluid kan produceren,
want een conversatie valt bij het ontbreken
van een zender en/of ontvanger. Een
wandelende tak is dus een afrader. Meneer
de bierdrinker praatte ook met zijn maat.
Biertje in zijn ene hand en al het geluk in het
andere. Heerlijk. Zo kan het dus ook.

Column
HENNY CIRKEL

SPOTLIGHT - Sofia Sanchez Suarez

Sofia Sanchez Suarez werd op 12 november 1991 in Granada, Spanje geboren. Op
10-jarige leeftijd emigreerde ze samen met haar Spaanse vader en Argentijnse moeder
naar Nederland. Op haar zeventiende besloot ze om haar Argentijnse kant op te gaan
zoeken en verbleef drie maanden in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar ze
alle Argentijnse clichés fotografeerde. Zo maakte ze van haar hobby fotograferen, een
passie.
Kort daarna besloot ze haar leven te wijden aan de kunsten. In Nederland maakte ze
kennis met de grote Nederlandse grafische ontwerpers die haar erg inspireerden en
besloot ze om deze twee disciplines samen te voegen, namelijk: fotografie en grafisch
ontwerp.

Facebook
Nieuwe Garde Tilburg Facebook Fan Page
De Facebook Fan Page van Nieuwe Garde
Tilburg is ook de dé plek waar je op de hoogte
blijft van de laatste nieuwtjes uit creatief
Tilburg. Dus surf snel naar die page door op
de knop hiernaast te klikken en ‘Like’ die page!

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

Door: Jana van de Ven

Ik loop langs mijn postbus. Sleutel zoeken, hup
klepje omhoog, ligt er
wat in? Ik ga op mijn
tenen staan. En dan zie ik
iets liggen. Met een opgewekt gevoel grijp ik
richting een pakket. Ik voel het al: zeker 400
pagina’s dik dit jaar. Hij ruikt goed: nieuw, naar
vers bedrukt papier. De kleuren zijn hetzelfde
als die van vorig jaar, maar de nieuwe IKEAgids staat vol met gouwe ouwe én handige,
nieuwe producten. Eenmaal binnen sla ik het
boek meteen open. Gedachteloos de hele
avond bladeren, plaatjes kijken, meubels
uitzoeken (voor een huis dat ik helemaal nog
niet heb), maar wat me bovenal interesseert:
die geestige namen.
Vroeger dacht ik dat er bij IKEA mensen
werken die specialist zijn in het verzinnen
van leuke klanken. Zo’n baan leek me ook
wel wat. Helaas kwam ik erachter dat de
productnamen natuurlijk uit het Zweeds
afkomstig waren. Ouder worden is steeds
weer een klap met je kop tegen de realiteit.
Ik blader door. Bij het kiezen van de meubels
merk ik al snel dat de namen toch de doorslag
geven: als ik later groot ben en een nog groter
huis heb, wil ik.. een keuken met afzuigkap
LUFTIG. Daar staat dan vaas BLOMMIG
en lamp LAMPAN. Mijn man zit op stoel
BERNHARD en mijn kinderen zitten braaf op
hun krukjes EVERT en TOBIAS aan de tafel
GALANT. Achter hen hangt gordijn HENNY
CIRKEL en ligt vloerkleed VITTEN. De restjes
eten gooi ik weg in bak voor afvalscheiding
RETUR. ’s Avonds slapen we in bed HOPEN en
s’ ochtends worden we wakker van wekker
ALÄRM.
Ik hoop dat ik later dan ook iemand word die
de meubels lekker bij de merknaam noemt.
Net zoals bij een vriendin van mij, waar ze
thuis altijd zeiden: “Heeeerlijk, zo’n boterham
Calvé met dit glas Karvan!”, terwijl wij gewoon
zeiden dat die boterham met pindakaas en
de limonade best redelijk smaakten. In dit
specifieke IKEA-geval zou dat dan worden:
“Jongens, niet zo op EVERT en TOBIAS
wiebelen! Als jullie lief zijn, mogen jullie
straks samen op VITTEN voor de tv. Rechtop
aan GALANT zitten! Schat, BERNHARD heeft
echt een onderhoudsbeurtje nodig. Trek
HENNY even naar beneden en doe aan, die
gezellige LAMPAN!

