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2 kilometer kinderkunst dwars door Tanthof
Op woensdag 19 april vormen 1600 katoenen boodschappentasjes
aan een waslijn een opvallend kunstwerk in Tanthof. Leerlingen van
6 basisscholen hebben de ‘Ik woon in Tanthof’- tasjes tijdens
creatieve sessies opgepimpt tot kleurige kunstwerken. De waslijn
vormt een mooie verbinding tussen Oost en West Tanthof. Om
12.30 uur starten de wethouders Torenstra en Rensen vanuit
verschillende scholen de wandeling en ter hoogte van de
Abtswoudseweg knopen zij de eindjes van de waslijn symbolisch
aan elkaar. De waslijn blijft de hele middag nog hangen.
Afgelopen weken hebben zo’n 1600 kinderen van 6 verschillende basisscholen
in Tanthof hard gewerkt om de Ik woon in Tanthof tasjes zo mooi mogelijk te
versieren. Er zitten heel veel uren werk in dit oppimpproject. Tijdens creatieve
sessies zetten kleine jongetjes zetten moeiteloos honderden knopen aan tasjes
en stoere meiden borduren logo’s van hun naam. De kleurig bewerkte tasjes
worden openbaar tentoongesteld en vormen zo een 2 kilometer lange waslijn.
Bijzonder is dat alle kleine kunstenaars bekend worden gemaakt omdat
iedereen zijn of haar naam erop geborduurd heeft.
De waslijn is hiermee een lange kunstwandelroute geworden. Wethouder
Torenstra opent om 12.30 uur de waslijn bij de Deltaschool aan de Derde
Werelddreef. Tegelijkertijd opent wethouder Rensen het andere eind van de
waslijn op het schoolplein van de basisscholen De Ark, Carmiggelt en De
Regenboog aan de Kraanvogelstraat. De wethouders en lopen naar elkaar toe
langs de tasjeslijn en om 13.00 uur worden de eindjes aan elkaar geknoopt bij
het oversteekpunt aan de Abstwoudseweg. Hiermee zijn Oost en West Tanthof
en hun scholen en kinderen letterlijk aan elkaar verbonden.

De waslijn is de hele middag nog te bewonderen en wordt aan het einde van de
middag weer afgebroken. Uiteraard is iedereen van harte welkom om deel te
nemen aan de wandelingen vanuit de scholen.
Het tasjesproject maakt onderdeel uit van het gemeentelijke cultuurprogramma
Kunst in de wijken, waarin bewoners en kunstenaars gezamenlijk optrekken.
Speciaal voor de wijk Tanthof is in november 2005 “Ik woon in Tanthof” gestart,
onder leiding van kunstenares Tonny van Sommeren. Vanuit het open atelier
“Het Slakkenhuis” aan de Kenyattastraat werkte zij om bewoners, winkeliers en
scholen dichter bij elkaar te brengen via verschillende beeldende
kunstprojecten. De uitdaging is om bewoners te prikkelen om eens anders naar
hun wijk te kijken en om andere buurtbewoners te ontmoeten. Er is veel animo
geweest vanuit de bewoners voor de verschillende creatieve projecten. Meer
informatie is te vinden op www.ikwoonintanthof.nl

Er worden voor woensdag 19 april nog ouders, vrijwilligers of buurtbewoners
gezocht die kunnen helpen met het ophangen van deze immense waslijn. Wilt
u een steentje bijdragen aan het succes van deze kinder-kunst-waslijn, belt u
dan met de kunstenares Tonny van Sommeren om u op te geven: 0648273961
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------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
U bent van harte uitgenodigd om de kunstwandeling met de wethouders
Torenstra en Rensen bij te wonen en/of de kunstwaslijn later op de middag te
forotgraferen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Tonny van Sommeren
Essenburgsingel 81-1-links
3022 ED Rotterdam
T: 010-4 76 22 50
M: 06-48 27 39 61
E: info@ikwoonintanthof.nl
Voor meer informatie over Kunst in de Wijken, neemt u contact op met Mariëlle
Bevers, gemeente Delft, 015-2602489 of 06-53634156 mbevers@delft.nl.
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