De 2e nieuwsbrief van The Living Museum Tilburg!

Het grote Living Museum DOE Boek
WIE DIT LEEST IS KUNST

Succes van The Living Museum Tilburg vertaalt naar een boek
Wie dit leest is kunst is de titel van het creatieve op kunst gebaseerd ‘do-it-yoursef’ zelfhulpboek dat
we vanuit The Living Museum willen gaan uitgeven. Een soort ‘Donald Duck vakantieboek’ maar dan
voor mensen die bezig zijn met persoonlijk herstel.
Een boek dat inspireert, informeert, prikkelt en de lezer uitdaagt om de creatieve kant van zichzelf te
(her)ontdekken. Het helpt om kleur, vorm of betekenis te geven aan belangrijke gebeurtenissen in het
leven. Het geeft inzichten over je eigen dromen, talenten en krachten. Het laat je kennismaken met
diverse kunstvormen en staat vol met motiverende teksten en herstelverhalen. Door de eigen inbreng
(het wordt vooral een Doe-boek) wordt het boek als het ware een levend kunstwerk.
Professionele kunstenaars en outsider-kunstenaars
Kunstenaars van The Living Museum hebben door hun
achtergrond vaak een heel eigen kijk op het leven. Die
uit zich in het maken van kunst die verrassend en
eigenzinnig is én inspireert. Zij maken kunst zonder te
worden ‘gehinderd’ door een kunstopleiding of de
conventies van de kunstwereld. Aan dit boek werkten 50
professioneel geschoolde kunstenaars als outsiderkunstenaars mee. Samen creëerden zij vorm en inhoud
van dit boek. Het is ook deze co-creatie die dit boek zo
sterk en uniek maakt.
Workshops
In Wie dit leest is kunst, kun je zelfstandig werken. Op jouw manier en in je eigen tempo. Ook bieden
we workshops aan waarin je inspiratie opdoet om met het boek te werken en ervaringen uitwisselt.
Tijdens de workshop wordt aan de hand van ervaringen van kunstenaars van The Living Museum
uitgelegd hoe het boek kan helpen bij je eigen creatieve ontwikkeling en persoonlijk herstel en een
start gemaakt met het werken in je eigen boek.
Bijdrage van kunstenaars en fondsen
Wie dit leest is kunst is mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdrage van alle kunstenaars,
tekstschrijvers en fotografen en dankzij de financiële steun van: Bergmansfonds, Prins Bernard
buurtcultuurfonds, Boudewijn van Gorp Stichting, Stichting Jacques de Leeuw, Jopiefonds, Thebe
Stimuleringsfonds, Tilburg Akkoord, VSB fonds.
Het boek wordt dit najaar gedrukt en is zowel los verkrijgbaar als te bestellen in combinatie met een
workshop. De opbrengst van het boek en de workshops gaat naar nieuwe projecten van The Living
Museum Tilburg.
Meer informatie
Wil je meer informatie over het Wie dit leest is kunst of over de workshops? Stuur dan een mail
naar boek@thelivingmuseumtilburg.nl of kijk op www.thelivingmuseumtilburg.nl Je kunt je hier ook
aanmelden voor de nieuwsbrief.
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Interview Judith
Mozaïek geeft me rust - Judith (49 jaar)
Hoe ben je bij The Living Museum terecht gekomen?
Ik kwam TLM tegen op de Facebook van Semjono, die vaste bezoeker
van het museum is. (Ik zag daar foto’s. Ik was weer op zoek om iets te
ondernemen, zodoende. Ik kom hier nu sinds februari of maart, zo
ongeveer twee maanden. Ik ben nu ook sleutelfiguur, eigenlijk al heel
snel. (Sleutelfiguren zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor het
alledaagse reilen en zeilen van TLM) Ik vind het belangrijk dat het hier
open is. Dit is een fijne plek om te zijn – zeker als je thuis af en toe
tureluurs wordt. Fijn om iets voor een ander te betekenen.
Wat kom je in TLM halen/brengen? Wat vind je hier?
De tradities hier vind ik mooi. Het voelt fijn. Het laat de verantwoordelijkheid over aan diegene die
binnenkomt. Het nodigt je uit om te ontwikkelen wie en wat je wilt zijn, zonder erop aangekeken of
uitgelachen te worden.
Wat ik breng is een luisterend oor waar nodig. Ik heb veel geduld en ik mozaïek ook graag. Die
dingen samen, daar geef ik wat mee af, ook gezelligheid, koekjes of iets anders van versnaperingen
(ha, ha, ha)

-----------------------------------------------------Toen ik hier voor het eerst kwam vroeg ik
mezelf wel af: ‘Ben ik hier op mijn plek? Ik
schilder niet en het hangt hier vol met
kunst.’ Dat was snel over. TLM voelt

vertrouwd, veilig, thuis. Het is
hier kleinschalig, dat is ook prettig.

------------------------------------------------------Wat betekent mozaïek voor je?
Ik heb bij de Social Sofa (https://www.socialsofa.com/nl/) gewerkt omdat ik grotere dingen wilde
maken (boven een foto van een mini social sofa). Mozaïeken maakt me rustig. Mijn wens: Als er een
nieuwe ruimte is, wil ik samen met Mo een grote social sofa mozaïeken en een muur en
(mozaïek)werken verkopen vanuit het winkeltje dat Ankie en ik dan graag willen opzetten. Van de
opbrengst kunnen we dan één keer per half jaar iets gezelligs doen met zijn allen, zoals een barbecue
of zo.
Tekst: Ankie Sterring

Activiteiten
Zaterdag 19 en zondag 20 juni stonden we vanuit
The Living Museum met een kraam op de Art Fair in
het Spoorpark in Tilburg. Het was een groot success!
We verwachten binnenkort weer meer van dit soort
activiteiten te kunnen gaan organiseren, dus houdt onze
Facebook pagina goed in de gaten!
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Open Podium
Lijkt het jou ook tof om een keer in de schijnwerpers te staan?
Met die gedachte begonnen we aan onze eerste avond vol
gedichten, zang en andere varianten van podiumkunst. Jammer
genoeg gooide corona roet in het eten. Gelukkig mogen we
weer steeds meer en zijn we vanaf eind juni weer gestart met
deze bijzondere avonden.
-------------------------------------------------------------------------

Iedere laatste woensdag van de maand.
-------------------------------------------------------------------------Ben je niet zo van je talenten laten zien op een podium?
Ook met publiek zijn we hartstikke blij! Hou onze Facebook pagina in de gaten voor wanneer er weer
een nieuwe open podium avond wordt georganiseerd. Ik kan in ieder geval niet wachten om mijn
valse gezang met de rest van het publiek te delen, het gaat immers om de gezelligheid, niet om of je
er goed in bent!

Het “Niet Zo Geheime Kunstgenootschap
van Tilburgse Outlaws”
Vier jaar geleden startte het plan voor het neerzetten van
een Living Museum in Tilburg. Daarbij hadden we niet
durven dromen dat er rondom dat museum een hele
community zou ontstaan van kunstenaars (al dan niet met
geleefde ervaring), sponsoren en andere bijzonder
betrokken stadgenoten. Deze community hebben
we sinds kort 'erkend' in de vorm van het 'Niet Zo
Geheime Kunstgenootschap van Tilburgse Outlaws'.
Inmiddels hebben we al zo’n 40 Tilburgse Outlaws mogen
onderscheiden voor hun inzet middels het Outlaw speldje.
Het speldje toont hun inzet en onze dank. Een Tilburgse Outlaw is
iemand die grenzen durft te verleggen en zich buiten de geijkte paden begeeft. Iemand die leeft
volgens onze tradities en met zijn of haar inzet The Living Museum tot een nog mooiere plek weet te
maken!

Gedicht
Masker.
Dag Masker, je mag nu gaan.
Je mag weg.
Dag Masker, je hebt gedaan wat je kon.
Maar je mag weg.
Dag Masker, je hebt me beschermd.
Maar nu hoeft dat niet meer.
Dag Masker.
Ik wil je bedanken dat je me tot hier hebt gebracht.
Dag masker. Ik kan en wil nu zonder jou.
Dag Masker. Ga maar, ga.
Elke.
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Verjaardagskalender
Nieuw: de enige, echte verjaardagskalender, samengesteld met werk van kunstenaars van de Living
Museum. Aldaar verkrijgbaar! Waar kijk jij naar op de plee?

Bas

Maxx

Sjors

Judith

Timo

Yvonne

Ankie

Mike

Abd

Gaby
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Hans

Elke

Even voorstellen; onze nieuwe bestuursleden!
Met de groei van het museum kwamen er ook nieuwe vraagstukken voor de organisatie. Gelukkig
hebben we een een paar goede mensen gevonden onze onze stichting.
Dit zijn (v.l.n.r.) Sjaak Bons, Fráncy Iersel, Nicole Severijns, Sandra Vos,
Karin van de Laar, en José Buitendijk.

We willen deze mensen van harte welkom heten en succes wensen bij hun werkzaamheden om van
het museum een duurzame plek te maken waar we nog lange tijd mooie dingen kunnen blijven
maken.

Verder willen we de vertrekkende bestuursleden

Tamara Podda en Patricia Postelmans
bedanken voor hun inzet van de afgelopen 5 jaar. Zonder hun
inzet was het museum waarschijnlijk nooit van de grond gekomen.

The Living Museum Tilburg
Enschotsestraat 250-01
5014 DL – Tilburg
Openingstijden:
Ma10:00-15:00 uur, Di 10:00 - 15:00 uur, Wo 14:00 - 22:00 uur, Za 10:00 - 13:00 uur
Colofon • De Nieuwsbrief van The Living Museum Tilburg verschijnt 2 maal per jaar.
Heb je ideeen, opmerkingen of wil je graag meehelpen? Mail: info@thelivingmuseumtilburg.nl
Aan deze editie werkten mee:
Redactie: Ankie Sterrring en Fráncy van Iersel • Vormgeving: SuzeQ
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