Tasjes in Tantof
Tover een katoenen boodschappentas om tot een
opvallend kunstwerk
Vanaf november ’05 is het project IkWoonInTanthof gestart, onderdeel van het gemeenteprogramma Kunst in de
wijken.
Samen met winkeliers, bewoners, omliggende scholen, instanties, verenigingen werken we aan beeldende
kunstprojecten die allemaal te maken hebben met ‘ontmoeting’ en ‘confrontatie’ en tot doel hebben de wijk, de
straat of een gebouw er aantrekkelijk uit te laten zien. Schoon, heel en veilig als uitdaging voor iedereen, de handen
uit de mouwen. We proberen bewoners te prikkelen om hun wijk eens op een andere manier te bekijken, een
aanleiding te geven om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten.
Een van de kunstprojecten is het verspreiden van tasjes met een blauw slakkenhuis erop, bedoeld voor de
dagelijkse boodschappen, kleine aankopen of bijv. de gymkleren. Maar waarmee u ook kan laten zien dat het prettig
wonen is in Tanthof, dat u blij bent met uw wijk. Ook als u toevallig met uw tas in Groningen bent.
Het Tasjesproject is al in volle gang: veel mensen hebben al een boodschappentas in huis.

Wij dagen u uit: Haal een tweede IkWoonInTanthoftas, tover hem om tot een
opvallend persoonlijk kunstvoorwerp en doe mee met de wedstrijd.
Geen idee hoe te beginnen?

Workshop tasjes versieren
Aan de KENYATTASTRAAT 4 in ons open atelier kunt u terecht op 4 speciale avonden waarin u een
workshop kan volgen in het CUSTOMIZEN, het aanpassen van onze tas aan uw persoonlijkheid. De
tasjes kunnen geborduurd worden of worden versierd met pailletten, lapjes, verf, kant, kralen, veren
etc.
Hoe eigenwijzer het logo ‘uitgebouwd en omgebouwd’ wordt, hoe leuker.
Deelname aan deze avonden is gratis, maar aanmelden van tevoren is wel raadzaam, er kunnen maar
15 mensen per avond deelnemen, de ruimte is beperkt.
Materialen en voorbeelden, ideeën en handigheidjes, gezelligheid en koffie, het is allemaal aanwezig
tijdens de avonden. U bent van harte uitgenodigd.
Nb. Het customizen is niet alleen weggelegd voor vrouwen, ook heren kunnen er nog heel wat van opsteken!

Alle tasjes worden verzameld, gefotografeerd en tentoongesteld in de wijk.
Natuurlijk is er een prijs te winnen:
Doe mee aan de wedstrijd en lever uw tasje in als ontwerp voor een van de toegangsborden van de wijk
Tanthof. Oost en West. De 2 mooiste ontwerpen worden omgezet in schilderingen en uitgevoerd door
kunstenaars .
Datum
Tijd
Plaats

: WOENSDAG 25 JANUARI -1 FEBRUARI - 8 FEBRUARI - 15 FEBRUARI
: 19:30-22:00 uur
: KENYATTASTRAAT 4

