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“Waar dans en delen voor mij omgaat, wentelen van de wereld” WEL - KOMST Vera
De advent en Mevlana festival vallen samen en brengen licht en beweging in donkere dagen.
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Wij nodigen u uit om tijdens de 4 Eventzondagen deel te nemen aan
de volgende activiteiten die wij organiseren onder de noemer:

30/11

16.00 uur
Opening met dans, Kaatje Nouwèn.
“Dans als inzet van beweging in stille dagen”

07/12

Inloop 15.00 uur
Gesprek met filosoof Aetzel Griffioen (MA) Hoofdcoördinator
Rotterdam Vakmanstad en gespreksleider Paul Steinmann (Opbouwwerker
en docent i.o. Humanistische vorming en levensbeschouwing)
“Geven en nemen: sociaal doe-het-zelven en privatisering in tijden van crisis”
U dient zich hiervoor in te schrijven / max. 20 personen.
U krijgt bevestiging van deelname.

13/12
14/12
21/12
28/12

Workshop tegels maken van 10.30-12.00 uur Jericholaan 44a (kosten € 20,-)
Galeriewandeling: 12.45 uur inloop. Start bij Goudewagenstraat 27
13.00 uur www.garagerotterdam.nl (entree € 2,- of R’dampas)
14.00 uur www.de13emaand.nl
Tegelwijsheden maken en Tea-time
15.30 uur www.galerievivid.com
Design Art
16.00 uur www.wallgallery.nl
(37th Floor of the Red Apple)
Deelname is gratis met R’dampas. Max. 30 personen.
16.00 uur
Lezing Vera Harmsen “Verbindingen, Kerstkrans en oude waarden”
Tegels ophalen van 13.00- 17.00 uur
Daarna afsluiting voor leden en genodigden.

Graag neem ik deel aan één of meerdere onderdelen:
(aankruisen wat van toepassing is)

07/12

Aanwezig bij gesprek met filosoof en maken tekst voor tegel.
Wilt u tegel laten uitvoeren kostprijs € 10,- vooraf te voldoen.

14/12

Galeriewandeling Rotterdampas ja/nee nummer:

13/12

Workshop tegels maken, u betaalt € 20,- vooraf, te voldoen bij de galerie.
U ontvangt nadere info per mail. Locatie: www.kleigoed&bakwerk.nl
Zaterdag van 10.30-12.00 uur Jericholaan 44a.
U haalt de tegels zelf op (zie 28.12). Extra tegel € 5,Min. aantal deelnemers 5 (anders teruggaaf geld) en maximaal 8.
Naam:
E-mailadres:
Telefoon:
U ontvangt een bevestiging van deelname voor het betreffende onderdeel
(betaling vooraf voldoen). Lever deze strook in op onderstaand adres
ter attentie van Vera Harmsen.

Schrijf u in via nevenstaand strookje en geef dit af bij Haringvliet 591.
U krijgt een bevestiging van deelname van het betreffende onderdeel.
De galerie blijft open. Kunstproject Geven & Nemen is mogelijk
gemaakt dankzij Centrum DoetRtoe.

Tijdens de maand december zijn speciale Kunstkado’s te koop van leden van
de galerie. Op Facebook van de13emaand wordt gedurende 40 dagen elke
dag werk ‘uitgepakt’ van de diverse leden, met spreuk over GEVEN & NEMEN
(facebook.com/de13emaand).

Haringvliet 591
3011 ZP Rotterdam
Openingstijden do. t/m zo.
13.00 t/m 18.00 uur

