PERSBERICHT TWEEDE

EDITIE ART UNITED VAN START

Dit najaar start de tweede editie van Art United van Studi073. Jongeren in de stad krijgen de kans
om hun creatieve talent te ontdekken, te laten groeien en ook te laten zien.
Bosschenaren tussen de 11 en 20 jaar met een passie voor o.a. muziek, dans, theater, kunst en
fotografie kunnen hiermee vanaf 27 november aan de slag. De deelnemers worden gecoacht door
professionals en krijgen daarnaast begeleiding van gemotiveerde jonge kunstenaars en
leeftijdsgenoten om uiteindelijk hun talent op het podium of hun kunstwerk in een expo te
presenteren tijdens de Art United Festivaldag op 12 februari 2017.
Maar daarnaast is het mogelijk om aan de slag te gaan als crewlid, en te ontdekken of je
organisatietalent hebt!
In een paar maanden tijd worden de deelnemende jongeren klaargestoomd om zichzelf
als aanstormend talent op het podium te presenteren of hun werk in een expo te laten zien. We
beginnen op 27 november met een kick-off; een leuke actieve middag waarin de jongeren elkaar en
alle crewleden en docenten leren kennen. We gaan ter plekke samen aan de slag met alle disciplines.
Samen met de coaches proberen de deelnemers of een bepaalde discipline bij ze past en wat ze leuk
vinden om te leren. Na de Kick Off volgen de jongeren dan 6 (gratis) workshops, en werken ze samen
met de docenten toe naar het Art United Festival waar ze mogen laten zien en horen wat zij mooie
muziek, dans, toffe teksten of bijzondere kunst vinden en wat ze zelf hebben geleerd. Tijdens de
Generale repetitie mag iedereen uitproberen hoe het is om op het podium te staan of je werk aan
anderen te presenteren. Docenten en deelnemers onderling geven elkaar feedback en werken die
dag nog even door aan hun act, zodat iedereen goed voorbereid is en tijdens het Festival kan stralen.
Diegenen die liever niet in de spotlights staan, maar wel ervaring op willen doen achter de schermen
kunnen aan het project deelnemen als crewmember van studi073 om zo mee te helpen met de
organisatie. Ervaren crewleden en de projectleider begeleiden en coachen de nieuwe jonge
crewleden, zodat ze goed kunnen ontdekken wat er bij komt kijken wanneer je zelf een evenement
organiseert

Van eind november tot half februari werken deelnemers, docenten en crewleden samen toe naar de
Art United Festivaldag vol muziek, dans, theater en kunst waarop we het publiek verrassen met een
wervelende programmering! Jongeren kunnen als artiest mee doen in de volgende categorieën:
Dance, Music, Art & Fashion en Story. Of zich dus aanmelden als crewlid. De eerste junior
organisatoren hebben zich inmiddels al gemeld; zij helpen mee vanuit hun maatschappelijke stage
opdracht van de middelbare school van o.a. Helicon en de ISK klas van het KW1C).
Art United is een project van Studi073 en is bedacht door Gwendolyn Dijkstra; crewmember
van Studi073. Gwendolyn Dijkstra ( inmiddels 21 jaar) is zelf oud deelnemer aan Voor Talent Wordt
Geklapt (dat Divers voorheen samen met Muzerije organiseerde) en nu crewmember bij Studi073. Zij
bedacht het concept voor een nieuw talentontwikkelingsproject en ontwikkelde dit samen met
projectleider Leonie Gossens en crewcoach Kyra Sijtsma door tot Art United. Uit de eerste editie is
een enthousiaste groep over gebleven die nu van begin af aan het project supporten en het
toewerken naar het festival; een bonte mix van oud deelnemers, studi073 crewmembers, docenten
en junior coaches en 'aangewaaide' vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld kunstenaar en junior coach Frank
Willems, muzikant en coach Yassine Belghanch en deelnemer en ambassadeur Chris de Meza.
Samen gaan we weer op weg naar de Kick Off van Art United en dan met de nieuwe deelnemers en
crewleden op naar het festival.
Het promoteam van Art United gaat actief op pad in de hele stad; en in november zullen we op meer
plekken in de stad spontaan opduiken. Je gaat de Art United crew dus zeker tegen komen (tijdens het
shoppen, op school, bij het sporten)!
We trekken daarbij veel op met vrijwilligers van het bevriende project Westside Story van
Jongerencentrum 4 West; we hebben al opgetreden in het winkelcentrum in de Kruiskamp en gaan
nog meer samen jongeren motiveren om mee te doen met onze projecten.
Studi073 is het jongerenplatform van Muzerije en draait volledig op de ervaring, het enthousiasme
en de energie van jongeren. Zij bepalen wat voor culturele evenementen of projecten er opgezet en
uitgevoerd worden. Onder begeleiding van de projectleider en crewcoach van mogen de jongeren
zelfstandig aan de slag en worden hun ideeën omgezet in echte activiteiten.
Aan Art United zijn geen kosten verbonden. Ervaring of voorkennis is niet nodig. Wel vragen we
een gemotiveerde houding en commitment om er samen met de andere deelnemers en de crew een
toffe tijd van te maken en je verder te ontwikkelen. Je kunt je aanmelden via de website:
www.muzerije.nl/talentontwikkeling/art-united
Inschrijven kan tot 25 november 2016
Kick Off: 27 november 2016
Art United Festival: 12 februari 2017
Na inschrijving ontvangen deelnemers het workshoprooster. De workshop vinden plaats na schooltijd
op locatie van de Muzerije. Oefenen kan ook op locatie van JC 4 West in de Kruiskamp, JC Number
One in Rosmalen en JC de Poort in de Maaspoort. En deelnemers kunnen tijdens het project
podiumervaring op doen bij het Wijktheater.
Meer weten of vragen?
Volg Studi073 en Art United op Facebook: www.facebook.com/ArtUnited073
Voor vragen en/of informatie mail naar Kyra Sijtsma via: studi073@muzerije.nl.
link naar een eerste teaser filmpje: https://youtu.be/Jt6_Bai0OP8
aftermovie van Art United Festival 2015-2016: https://youtu.be/Pfs67sjeHQI

