DINSDAG
24.09.2019
Interactieve boek- en filmpresentatie
Spelen met schaduw en licht
Een initiatief van Art Without Bars i.s.m. UPC Sint-Kamillus

PROGRAMMA

PRAKTISCH

13.00 uur

Onthaal met koffie

Datum

Dinsdag, 24 september 2019

13.30 uur

Verwelkoming door Jeroen Decoster hoofdarts Sint-Kamillus

Locatie

Lokaal Het Forum (gebouw St. Marie)
UPC Sint-Kamillus
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
Meld je aan bij het algemeen onthaal

Inschrijving

Schrijf je hier in, graag vóór
23 september 2019.

‘
13.35 uur

Het project ‘Top Hats’ door Anne Jolie Art Without Bars

13.45 uur

Film ‘Top Hats’ (passage)

13.55 uur

Aan de slag met muziek, samen met
de Top Hats Club o.l.v. Michiel Dondeyne

14.15 uur

Spelen met schaduw en licht: deelname
aan drie thematafels o.l.v.
 Julie Michaud (schaduwkunst)
 Agnès Rammant (verhaal)
 Sofie Verbrugghen (bewegingsexpressie)

15.15 uur

Vragenronde

Deelname is gratis.
Elke organisatie krijgt een gratis boek
Contact

Inhoudelijk
agnes.rammant@artwithoutbars.be
Praktisch
katrien.marinus@fracarita.org
www.artwithoutbars.be
www.kamillus.be

INHOUD

OVER ART WITHOUT BARS

Interactieve workshop met boekpresentatie

Na 15 jaar artistiek werk met gedetineerden (2000 2016) startte de vzw Art Without Bars onder de naam
Top Hats (hoge hoeden) een project voor personen met
een justitieel verleden, al dan niet zelfstandig wonend.

De presentatie van het boek ‘Spelen met Schaduw
en licht’ en van de bijhorende film ‘Top Hats‘ wil
inspireren: hoe kan je samen met kwetsbare personen
schaduwbeelden creëren?
De film omvat twee verhalen. Een derde deel toont de
making-off. Er wordt een korte passage vertoond; men
kan zich ter plaatse inschrijven om de film nadien
geheel te downloaden.
Top Hats - dit zijn kwetsbare personen die in de film
acteren - illustreren tijdens deze workshop hoe het
beeldmateriaal door audio ondersteund kan worden.
Nadien volgen enkele interactieve teasers: de drie
auteurs van het boek exploreren kort aan drie
thematafels hoe schaduwkunst in zijn werk gaat. Van
het hanteren van eenvoudige schimmen op stokjes,
over het maken van beweegbare figuren tot het inzetten
van het eigen lichaam door bewegingsexpressie en
dans.

De workshops vermengden artistieke praktijken met
participatieve technieken en resulteerden in een waaier
aan toepassingen van schaduwkunst.
Het tweejarig pilootproject leidde tot een boek en een
film die illustreren hoe zelf ontworpen schaduwfiguren
en decors bakens worden op de weg naar herstel.

