Nieuwsbrief 1 IkWoonInTanthof project
Katoenen tasjes met een slak erop, Soepavond voor de buurt, Sintshoot met opa’s en oma’s,
allemaal uitingen van het team van IkWoonInTanthof, een Kunst in de Wijken project van de
gemeente Delft. Wat is dat, wie zit daar achter? Kom daarvoor gerust eens langs in het inloopatelier/kantoortje aan de Kenyattastraat 4, omgedoopt tot het Slakkenhuis. Waarom dat
slakkenhuis? Omdat we hier 7 maanden neerstrijken met allemaal laagdrempelige kunstactiviteiten, omdat een slak zich prima uit de voeten kan maken met zijn huis op zijn rug,
langzaam maar zeker zijn weg baant door de wijk.
Dinsdag 15 november kwamen er heerlijke geuren uit het Slakkenhuis, Kenyattastraat 4 naar
buiten. Zelfgemaakte soep van het team van IkWoonInTanthof lokte de buren uit hun huis,
een 8-koppige menigte boog zich over Zoute Soep met allerlei ingrediënten die er aan
toegevoegd konden worden, praatte met elkaar over het hoe en waarom van Kunst in de
Wijken, het wonen in Tanthof , wat er allemaal nog gaat gebeuren in het Slakkenhuis en over
soep.
Inmiddels is het eerste kunstproject alweer achter de rug: Sint was op 21 en 22 november in
geheim overleg bij IkWoonInTanthof om de opa’s en oma’s van Tanthof de verlanglijstjes
van de kinderen te bekijken. De foto’s die daarvan getuigen hingen in de etalages van de
winkelcentra en prijken nu op menig dressoir. Deze portretfoto’s van fotografe Hannah
Anthonysz geven op integere wijze de zorg en liefde van ouderen voor hun kleinkinderen
weer.
Op zaterdag 10 december is het volgende deelproject aan de beurt: op de Kerstmarkt van
buurthuis de Boerderij zal een gezamenlijk kerstverhaal vorm krijgen. Tijdens een workshop
brooddeeg kleien kan ieder zijn eigen inbreng hebben in dit Tanthofse verhaal, over het kindje
in de kribbe, maar ook over de gevulde kalkoen, de nieuwste kerstboomtrends en over het
wonder van sneeuw in die kerststal met dat sub-tropische klimaat.
Zo zullen er in de wijk steeds deelprojecten opschieten, soms letterlijk………. Maar daarover
een andere keer meer.
Openingstijden Slakkenhuis:
Dinsdag
Woensdag
Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
En op afspraak:
IkWoonInTanthofteam: 06-48 27 39 61

