Welkom!
Wat leuk om vandaag met jou te
vieren dat De Meevaart al zes jaar in de
huidige vorm en volledig in beheer van
buurtbewoners is. De afgelopen jaren zijn
we uitgegroeid van een buurthuis tot een
waar communitycentrum. Een bomvol
programma toont aan wat De Meevaart
is, wat er ontwikkeld en te doen is.
Tussen 14.00 en 24.00 uur zijn er diverse
workshops,
lezingen,
presentaties,
optredens, eten, muziek en dans,
allemaal verzorgd door leden van onze
buurtcommunities! Ervaar wat er de
afgelopen jaren allemaal voor moois
is voortgekomen uít en te doen is ín de
huiskamer van de Indische Buurt.
In De Meevaart staan meedoen,
elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder
ontwikkelen en het in de praktijk brengen
van je ideeën centraal.
Meer weten: meevaart.nl
Wij wensen je veel leuke ontmoetingen!

De Meevaart is een plek voor iedereen
Zoals je vandaag kunt zien zijn er veel ruimtes
in De Meevaart. Heb jij ruimte nodig voor een
activiteit en wil je graag in de buurt bezig zijn
en ondernemen? Kijk dan op onze website en
neem contact op.
Liefde voor onze vrijwilligers
De Meevaart wordt gedragen door vrijwilligers.
Zonder de tomeloze inzet van jaarlijks zo´n 60
vrijwilligers kan De Meevaart niet bestaan.
Door hun bijdrage is het mogelijk om de
Meevaart 90 uur in de week open te houden
voor een diversiteit aan bewonersinitiatieven!
Meedoen
Meedoen is voor iedereen belangrijk.
Je wilt volwaardig onderdeel zijn van de
maatschappij. Het gaat om werken, maar ook
om het hebben van sociale contacten, het
deelnemen en bijdragen aan de samenleving
en het opdoen van vaardigheden. Wil jij ook
vrijwilliger worden? Kijk dan op onze website
en neem contact op.
Buurtagenda
Wil jij weten wat er allemaal te doen is in de
Indische Buurt? Kijk dan in de buurtagenda:
indischebuurtbalie.nl

festivalprogramma
zes jaar De Meevaart
Het Festival is tot stand gekomen met steun van:

De Meevaart Balistraat 48a 1094JN Amsterdam info@meevaart.nl
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ACCU Minifanfare

14.00 - 17.00

POLITIEK CAFÉ

14.00 - 21.00

INFOCAFÉ
(BOOT, JP Coenschool, Amsta, Repaircafé,
Starters4Communities, StudentJobCoach,
TransAmsterdam, Fonds voor Oost)

14.30

Sho’leh Rezazade - poëzie

15.00

Robert Pennekamp - performance art

115.15

Jahan Valianpour - poëzie

15.30

Quirine Melsen - standup-operadiva

15.45

Black Jack Davey - folk, blues, traditionals

16.15

Gita Hicham - poëzie

16.30 - 17.05

Mehmet Polat - Wereldmuziek in de wijk

17.00 - 19.00 HAPJES EN DRANKJES
17.15 - 17.55

Erik v/d Langkruis & Amber Nijman - jazz

17.45 - 17.55

Film: De Onmeetbare Meevaart

18.05 - 18.45

Johan en Caroline op gitaar en accordeon

19.00 - 20.30

Toneelgroep De Tijger,
Marthe van Bronkhorst (spoken word),
Roberta Petzoldt (art performance),
Dario DiMango (standup comedy),
Rima Kawuwung (cabaret).

20.35 - 20.55

Micky Las van Bennekom

21.00 - 21.40

Cut to the Bone band

21.45 - 22.00 Koor Kantarell
22.00 - 24.00 The Jones
* Programma onder voorbehoud van wijzigingen!
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atelier 3

14.00 - 18.00

Informatiefilm Stop de Rat

14.30 - 16.00

Kinderkunstclub bij het Buurtatelier

15.00 - 17.00

VR film experience van Roshan Najeel

16.00 - 22.00

Doorlopend: community art project
Mensenrechten - Kinderrechten

16.00 - 17.00

Workshop Zumba van
Mariana Castellanos

16.30 - 18.00

Selfies Schilderen met Atelier K&K

16.30 - 18.00

Blind portretten schilderen met
Atelier K&K

19.00 - 20.00

Workshop Bewegen met diabetes en
overgewicht van Leefstijlnetwerk

19.00 - 21.00

VR film experience van Roshan Najeel

19.00 - 22.00

Atelier Stichting Veranders

20.00 - 21.00

Workshop moderne dans voor alle
leeftijden van Dance Connects
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14.00 - 17.00

Schaakschool Indische Buurt, simultaan
schaken en levend schaakspel

14.00 - 17.00

Bordspel “Een gezonde leefstijl”
Spelenderwijs leren over een gezonde
leefstijl!

14.00 - 17.00

Buurtbeautysalon - Laat je lekker
verwennen door de dames van
Vrouwen voor Vrouwen

14.30 - 15.30 - Zing Nederlands met me!
PACE Taleninstituut organiseert een wel
héél muzikale Nederlandse les.
15.30 - 16.30

Workshop Heldenreis in Praktijk Op zoek naar de held in jezelf!

16.00 - 17.00

Workshop Vreedzame Wijk

16.30 - 17.15

BLOK geeft dichtworkshop. Schrijf een
gedicht over jezelf als superheld(in)!

