PERSUITNODIGING voor vrijdag 17 februari 2017 om 17u in ARhus

‘Lettergreep’
Slotmoment en interactieve dag
Graag nodigen Kenniscentrum ARhus, OKAN Roeselare en vzw De Batterie u uit op de
in aanwezigheid van de jongeren en hun familie, de voorzitter van ARhus schepen Henk Kindt
en schepenen Dirk Lievens en Michèle Hostekint.
Het uiteindelijke slot van dit project bestaat uit een expo van de verrassende werken van de
OKAN-jongeren én een interactieve dag voor het grote publiek op zaterdag 18 februari.

/ Lettergreep
Op 6 februari 2017 ging Lettergreep van start. Dit project is een unieke samenwerking
tussen Kenniscentrum ARhus, OKAN Roeselare (MSKA) en vzw De Batterie. Het project
wordt gesteund door het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Een groep jongeren van de OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers werd wegwijs
gemaakt in de bibliotheek van ARhus. Samen gingen ze op zoek naar een stukje poëzie dat
hen aanspreekt. Ze doorgrondden de tekst en maakten via een professionele illustrator
kennis met de wereld van illustratie. Daarna gingen ze ook zelf creatief aan de slag. In een
uitgebreid grafiek-atelier, onder begeleiding van grafische kunstenaars van vzw De
Batterie, gaven de jongeren hun favoriete stukje Nederlandse tekst vorm. De resultaten
zijn verrassend!
Met dit project worden jongeren die nog niet lang in België wonen, via beelden in contact
geb
was
niet altijd gekend is vanuit hun land van herkomst. Zo worden de jongeren op een
ongedwongen manier geprikkeld om zich verder te verdiepen in het Nederlands. Diverse
culturen komen met elkaar in contact. Wat ook bijdraagt aan hun integratie en een plek
vinden in onze stad.

/ Expo en interactieve dag
Alle Lettergreep-werken van de OKAN-jongeren worden tentoongesteld in ARhus (1e
verdieping van ARhus De Munt), van 18 tot 26 februari 2017. Zo komt ook het grote
publiek in contact met dit project en met andere culturen.
Bovendien kunnen alle andere ARhus-bezoekers ook zelf deel uitmaken van dit bijzondere
project! Wie op zaterdag 18 februari 2017 tussen 10u en 16u langs komt in ARhus kan zijn
hoogstpersoonlijke stukje tekst vorm geven onder professionele begeleiding van een
grafisch kunstenaar. Jouw favoriete spreuk, een sensueel gedicht, een boeiende
jij kiest. Allen welkom op 18 februari in ARhus!

Niet voor publicatie (enkel voor redactie)
Graag bevestiging of u vrijdag 17 februari om 17u aanwezig zal zijn in ARhus via reply op
deze mail of een belletje op 0477 65 33 04.
Wenst u meer informatie of beeldmateriaal?
Contacteer Bieke Deceuninck, communicatieverantwoordelijke bij ARhus
0477 65 33 04 of bieke.deceuninck@arhus.be

