Gezocht: creatieve ouderen en jongeren
Dromen en wensen verbeelden in Diever
‘Oud’ of jong, dromen of wensen hebben we allemaal. Scala zoekt creatieve mensen vanaf
65 jaar en jongeren van 12 t/m 16 jaar uit de gemeente Westerveld die het leuk vinden om
die dromen en wensen te verbeelden. Met behulp van fotografie, muziek, dans, theater of
beeldende kunst werk je in 8 creatieve bijeenkomsten van 2 uur met vakdocenten van
Scala toe naar een presentatie op het Gekleurd Grijs Festival van K&C Drenthe op zaterdag
20 april in Diever. De bijeenkomsten vinden plaats vanaf 28 februari op donderdag van
15.30 tot 17:30 uur bij Stad en Esch in Diever aan de Westeres 7. Meedoen is kosteloos.
Het project wordt ondersteund door de gemeente Westerveld. Mensen die zich willen
aanmelden of meer informatie willen, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen
met Josephina Bakker van Scala via info@ontdekscala.nl of 06-26786060.
Scaladocenten Erika Bakker, Josephina Bakker en Jacomijn Schellevis vertellen: ‘Wil je iets
nieuws uitproberen, iets leren of een vergeten hobby oppakken? Kom dan kennismaken met
onze enthousiaste vakdocenten in Diever. We ontmoeten je graag. De koffie staat klaar.
Niets is onmogelijk. Uw en jouw wens of droom is onze gezamenlijke uitdaging. We gaan er
iets moois van maken.
Gedeelde interesses en passies
Als het gaat om hobby’s, interesses of passies spelen leeftijdsverschillen geen rol. In dit
project gaan we op zoek naar overeenkomsten en koppelen we mensen met gedeelde
interesses aan elkaar. Uitgangspunt zijn hun dromen of wensen en hun creatieve
vaardigheden zoals tekenen, schilderen, muziek maken, zingen, voordragen, acteren,
fotograferen, filmen en dansen.
Van levenslied tot gedicht op doek
Waar zou je dan aan kunnen denken. Iemand die zijn eigen levenslied wil zingen en iemand
die daar een liedje voor schrijft of iemand die kan begeleiden op een muziekinstrument.
Misschien zijn er een oma en een kleinkind die allebei graag toneelspelen en samen een act
willen doen. Of is er iemand die zijn of haar droom wil schilderen en iemand die daar een
gedicht bij schrijft. Dit zijn zo maar wat voorbeelden van ‘scenes’ die zouden kunnen
ontstaan.

Maakproces in beeld
Leuk om te vermelden is dat ook het maakproces gedurende het hele project op beeld wordt
vastgelegd. Hoe? Dat hangt ook weer af van de samenstelling van de groep. Misschien meldt
zich wel een fotograaf of een vlogger. We hopen een mooie groep mensen bij elkaar te
krijgen om met elkaar vooral heel veel plezier te beleven aan het creatieve proces en samen
iets moois neer te zetten.’.

