dinsdag 25 september 2018

dinsdag 25 september 2018

dinsdag 25 september 2018

ANDERS
GESPIEGELD

ANDERS
GESPIEGELD

ANDERS
GESPIEGELD

Plaats:

De Valkaart
A. Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

Plaats:

De Valkaart
A. Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

Plaats:

De Valkaart
A. Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

Uur:

18.30 uur: deuren open
19.00 uur: start praatkaffee

Uur:

18.30 uur: deuren open
19.00 uur: start praatkaffee

Uur:

18.30 uur: deuren open
19.00 uur: start praatkaffee

Deelname: gratis
vooraf inschrijven is niet nodig

Deelname: gratis
vooraf inschrijven is niet nodig

Deelname: gratis
vooraf inschrijven is niet nodig

Info De Stem, Praatkaffee Psychose:
www.praatkaffee-destem.be

Info De Stem, Praatkaffee Psychose:
www.praatkaffee-destem.be

Info De Stem, Praatkaffee Psychose:
www.praatkaffee-destem.be

De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van
het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen,
een samenwerking van verschillende organisaties die werken
met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
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P.C. Sint-Amandus
Diederik Thuyn
Dirk Snauwaert
Lisbeth Scherpereel
09 216 88 04
050 30 18 82
050 81 97 53
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ANDERS GESPIEGELD
Een voorstelling (in première) door
singer-songwriter en multi-instrumentalist
Hilde Van Laere
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De psychotisch kwetsbare mens wordt vaak
ervaren als ‘anders’. Maar ook hij of zij ervaren
vaak een verschil met de mensen rondom hen. Is
de ander anders? Of is het andersom?
Singer-songwriter en multi-instrumentalist Hilde
Van Laere houdt ons een spiegel voor en brengt
het anders zijn vanuit een uniek perspectief in
beeld.
Hoe voelt het om anders te zijn, om als anders
gezien te worden? En wat roept het op bij de
ander?
Wie tekent de lijnen uit? Wie bepaalt dat je
erbuiten kleurt?
Moet je je op jezelf terugplooien omdat de wereld
te anders is, of geeft een andere wereld je de
ruimte om je te ontplooien? En te zijn, wie je
werkelijk bent. Net als ik … Gewoon anders.
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Na de voorstelling is er weer voluit tijd voor een
ongedwongen babbel en drankje aan de tafels.
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Volgende data nog in voor bereiding
27/11/2018 Dirk Cortens
29/1/2019
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