Aanbieders van KIVI
Het aanbod aan cursussen is zeer diverse dit jaar. Natuurlijk door de komst van nieuwe aanbieders. Dus ben je opzoek
naar een leuke, uitdagende cursus op cultureel gebied kijk op onze website. Het nieuwe seizoen start al ná de grote
vakantie. Schrijf je snel in, want sommige cursussen zijn zeer populair.

Een Krachtige Innovatieve Veelzijdige Interessante bijeenkomst van alle Aanbieders 30 mei
Het ontvangstcomité staat klaar. De aanbieders van stichting KIVI zijn onderweg.
Dankzij Ann van Loon staat er een heerlijk buffet klaar. Daisy heeft hard gewerkt aan de inrichting van het lokaal. Je zou
zelfs van de vloer kunnen eten. Jofke, de organisator, heeft haar mededelingen geprint. Een leuk wederzien volgt. Je emailt elkaar, ‘facebookt’ wat, maar een hand, een ontmoeting is toch de slagroom op de taart. Speed-daten wordt door
Jofke ingezet, na binnenkomst, om ‘het netwerken’ wat op te frissen. Voor sommigen wat onwennig, doch grens
verleggend. Een voorstelronde volgt. Wat een variatie aan mensen is hier samen! En dat na pas 8 maanden Stichting KIVI.
Een veelbelovend team. En wat een kennis. Knowhow In Variabele Intelligentsia.
Anne vertelt over het beleidsplan dat in ontwikkeling. Namens het bestuur vraagt ze een creatieve inbreng van de
Aanbieders en Vrijwilligers. Het regent ideeën. Malou en Anne gaan de ideeën uitwerken en het beleidsplan zal t.z.t. ter
inzage komen. Een geslaagde missie die eindigt met een praatje en een borrel.
Mocht je na het lezen van deze brief zelf Aanbieder willen worden, kijk dan op de site naar de vele voordelen die je als
Aanbieder bij Stichting KIVI hebt.

Kunsthappening, zondag 3 juni 2012
Afgelopen zondag 3 juni vond in het kader van de week van de amateurkunst (WAK) de Kunsthappening plaats buiten
op het terrein van de Verdieping in de St. Annastraat 20, in Tilburg.
Op deze dag zouden diverse kunstenaars, zowel professioneel als amateur, zich presenteren en hun mooie activiteiten
laten zien . Er was van alles te beleven; zo waren er diverse exposities, workshops, demonstraties en muzikale optredens.
De Verdieping was deze dag een ontmoetingsplaats voor jong en oud, kunstenaar of liefhebber, en mensen met en
zonder beperking. De dag draaide om vier sleutelwoorden: Ontmoeting, Participatie, Inspiratie en Bewustzijn.
Maar wat jammer…na veel werk en voorbereidingen en de verwachting van vele bezoekers was het weer die dag ons
helaas niet goed gezind. Zo ook vele andere WAK-activiteiten in de stad als ook het festival van het Levenslied dat ook
dat weekend plaatsvond in Tilburg. Sinds een kwart eeuw was het een van de slechtste dagen worden op 3 juni. Na een
wat twijfelachtige start van de dag, met de vraag of we het wel zouden laten doorgaan, pakte iedereen de moed op en
ging positief aan het opbouwen van zijn eigen stand. Na wat creatieve oplossingen en gegoochel met de aanwezige
partytenten vond iedereen toch een droog plekje en na een rondje warme koffie en thee werd het toch nog gezellig.
Zo waren er diverse exposities, workshops, demonstraties en muzikale optredens.
Een demonstratie van raku stoken met keramiek, een bierproeverijtje, een striptekenaar, een pianist, een heerlijke
kleinschalige catering, een punchworkshop, een presentatie van sieraden en schilderijen en tekeningen.
KIVI omschrijft de Kunsthappening, als een ongestructureerde manifestatie met theatrale trekken en een spontane
uitstraling, met uiteenlopende presentaties en activiteiten van állerlei kunstenaars en artiesten.
De dag werd georganiseerd door de Stichting KIVI, kunst is voor iedereen. Onze stichting heeft een breed en
laagdrempelig kunstaanbod, laagdrempelig en voor iedereen, ongeacht lichamelijke, geestelijke, verstandelijke en
financiële beperkingen en ongeacht culturele achtergrond. KIVI is een ideële organisatie met een verfrissende inspiratie
in het netwerk van kunstenaars en creatieve ondernemers en geïnteresseerden. KIVI is dan ook een van de vijf
genomineerden voor de Brabant ZetOpen-prijs 2011. Dit is een prijs voor fysieke en sociale toegankelijkheid. De catering
op deze dag werd verzorgd door WONKA Kookt. Daarnaast opende bierproeverijtje.nl deze dag haar deuren.
Boven onze verwachting kwamen er ook nog best relatief wat bezoekers. Het was, ondanks het slechte weer een zeer
leuke en inspirerende dag!
Klik hier voor de reportage gemaakt omroep LOT T en hier voor gemeente filmpje. Alle fotoreportages zie je hier.

De spanning loopt op, ónze finale Festival Xplosief zondag 1 juli!
De avond mag dan wel de finale van de EK hebben, de dag heeft Xplosief. En wat een programma dit jaar! De diversiteit
in de disciplines is enorm. Glas, sierraden, keramiek, hout, marmer, papier, grafisch vormgeven, vilt punchen, schilderijen,
animatie, fotografie, textiel ontwerpen, fotografische warmte panelen, creatief-therapie voor kinderen, trainingen,
workshops, boekenverkoop, kleurenanalyse, muzikale variabele optredens, heerlijke hapjes.
Vraag de GRATIS toegangskaarten aan op de website.

Prins Berhard Cultuurfonds
Samen met Marlou Vrijsen heeft Jofke de waardebon opgehaald van het Prins Bernhard Cultuurfonds bij het
Provinciehuis in Den Bosch. Na de zomer krijgt KIVI advies voor het professionaliseren van onze organisatie. Zij helpen
ons bij onze vraagstukken. We zijn al een heel eind gekomen (in een korte periode), nu rest ons nog om goed te
formuleren wat we willen bereiken binnen twee jaar, zodat zij ons hierbij kunnen helpen. Klik hier voor meer info.
Word vriend van Stichting KIVI
Om ons werk breder bekend te maken én financieel wat meer middelen te hebben, zijn er ansichtkaarten gedrukt. Ze
zien er zeer kleurrijk uit, zoals je gewend bent van KIVI.
Wil je mee helpen om deelname aan en ontmoeting met kunst toegankelijk(er) te maken voor iedereen? Al vanaf € 3,50
per maand help je mee. Je kunt ze versturen naar vrienden en kennissen,
of lekker zelf bewaren. Je ontvangt deze kaart na overboeking van 40 euro per jaar.

Bedankt!
Wij willen alle aanbieders, vrijwilligers, stagiaires en betrokkenen enorm bedanken voor hun inzet.
Samen werken we eraan dat écht iedereen aan kunst kan deelnemen! Ook de Kunsthappening én Festival Xplosief waren
er niet zonder al deze vrijwillige inzet!
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