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Seizoensopener: Refugees for Refugees
•
•

Zaterdag 9 september 2017 openen we het Gentse cultuurseizoen
met Refugees for Refugees.
Samen met Historische Huizen Gent, De Centrale, Buren van de
Abdij, Hand-in-Hand Gent, Masereelfonds, Een hart voor vluchtelingen
Gent en 11.11.11 Heirnis-Macharius brengen we topmuzikanten op een
toplocatie.

•

•

Refugees for Refugees neemt ons mee op een muzikale reis langs de
Zijderoute met muzikanten uit Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan en
Tibet, die als vluchteling in België terechtkwamen.
Tickets zijn beschikbaar via het Uitbureau.

Sense in the city (things we want to share with you)
•

•

•

In 2017 vieren we onze vijftiende verjaardag. Die feestelijke
gelegenheid namen we de voorbije maanden te baat om het stedelijke
weefsel van Gent, waarin onze werking zo diep verankerd is, aan een
artistiek onderzoek te onderwerpen onder de werktitel 'Geloof in de
stad'.
Dit najaar presenteren we het resultaat van dit onderzoek, in de vorm
van de multimediale voorstelling Sense in the city (things we want to
share with you). De voorstelling gaat in première op 19 oktober 2017 in
De Expeditie en speelt 20, 21, 26, 27 en 28 oktober.
Tickets en meer info vind je op onze website.

YOUnited9000 KICK-OFF
•
•

•

Voor het vijfde seizoen op rij verwelkomt Victoria Deluxe getalenteerde
jongeren in de atelierwerking YOUnited9000.
Op woensdag 11 oktober 2017 om 13u starten we met onze kick-off in
De Expeditie, waarop we geïnteresseerde jongeren trakteren op een
voorproefje van de drie ateliers (theater, muziek en dans).
Check onze website voor meer informatie.

Opleiding in maatschappelijke verandering
•
•

•

De trainersgroep van Vredesactie organiseert volgend academiejaar
twee trajecten rond maatschappelijke verandering.
Traject één is voor wie bezig is met sociale verandering in de ruime zin,
of het nu als vrijwilliger of beroepskracht is. Traject twee is voor wie
training wil geven over sociale verandering of actievoeren.
Iets voor jou? Meer info en inschrijvingen op de website van
Vredesactie.

M.S.A.P. #2: rondleiding op 14 september 2017
•

•
•
•

Het kleinschalig straatkunstfestival M.S.A.P. werkt dit jaar samen met
de koepel van clownsscholen in Syrië. Een straatinstallatie in de wijk
Malem vertelt hun verhaal.
Koen Vromman en een Syrische gids leiden ons op 14 september om
10 uur (voormiddag) rond door de installatie.
Deelnemen is gratis. Wandel je graag mee? Contacteer
agnes@victoriadeluxe.be
Meer info over het project op de website van M.S.A.P.
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