PERSBERICHT
Dordrecht, 3 september 2013

De hele maand september nazomeren op de Kunstrand van Dordt! Kom muziek luisteren, eten, film
kijken en meedoen.
Begin deze zomer werd de Kunstrand van Dordt succesvol geopend. Inmiddels is het terrein
gebruiksklaar gemaakt en heeft er al een aantal kleine events plaatsgevonden. Deze maand
programmeren organisatoren Barraca, Noordkaap en Werkplaats Oost elk weekend iets bijzonders. Op de
agenda staan o.a. concerten, workshops, films, en een culinair evenement.
In het eerste weekend heet Kunstrand je welkom voor film- en muziek avonden i.s.m. het Rotterdamse
WORM. Met dit ’instituut voor avantgardistische recreatie’ ontstaat Dordrechts eerste autovriendelijke
openlucht bioscoop. Op vrijdag 6 september wordt de avond gehost door WORM’s Filmwerkplaats, een
werkplaats waar kunstenaars zich bezighouden met analoge 16 mm film, een delicatesse in dit digitale
tijdperk. Op zaterdag 7 september stelt Peter Taylor (Worm KinoKino en IFFR) een speciaal
filmprogramma samen i.s.m. Tim Leyendekker. Verder staan er voor beide avonden geluidsperformances
op het programma, met op 6 september Radboud Mens en Michel Banabila en 7 september Dennis de
Bel (mediakunstenaar en Worm medialab). Beide avonden beginnen om 20 uur.
Naast het consumeren van al dit leuks ben je ook van harte uitgenodigd te participeren in de vormgeving
van het terrein. Van 9 t/m 12 september zijn er diverse workshops ‘s middags tussen 15 en 18 uur. Deze
workshops staan allen in het teken van het aankleden en vormgeven van de plek. Dus heb je ideeën, tijd,
spierballen en zin: kom dan langs. Kunstrand is ook nog op zoek naar oude houten tuinmeubels, paletten
en speeltoestellen. Volg dit project ook op facebook: kunst rand
Het culiniair evenement staat gepland op zaterdag 14 en zondag 15 september met ‘Dordt eet Dordt’:
lokaal en lekker eten. Dit weekend serveert Prins Guerrilla (keukenprins Jilles Kuppens) een exclusief driegangen-menu waarvoor hij uitsluitend Dordtse ingrediënten gebruikt! Zoals bijvoorbeeld sleedoorn en
gele kornoeljes, maar ook bijzondere groenten en honing en vis uit de Biesbosch. Tijdens het eten worden
de mogelijkeden van een stadstuin op de Stadswerven besproken. Na de maaltijd draait een selectie films
van Short4Dort uit de afgelopen jaren en treden diverse artiesten op. Het drie-gangen-menu kost 30 euro
en het eerste drankje, uiteraard ook Dordts, is van het huis. Wegens het beperkt aantal plaatsen kun je het
best reserveren.Tips over lekkerste Dordtse ingrediënten zijn welkom en kunnen gemaild worden naar
dordteetdordt@prinsbovenkamer.nl. Via dit mailadres kun je ook reserveren.
Op 20, 21 en 22 september is Kunstmin te gast met de voorstelling ´Geluk´. Het was een hit op Oerol en
nu kunnen ook theaterliefhebbers uit Dordrecht en de regio zich laten meevoeren in de zoektocht naar
geluk van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT). In de voorstelling vertellen Floor Leene en Greg Nottrot
over hun reizen naar het meest gelukkige en het meest ongelukkige dorp van de wereld. Een reis die
uitmondde in een interactieve voorstelling die de toeschouwer laat nadenken over welke factoren zijn
eigen geluk bepalen. Kaarten kun je bestellen via www.kunstmin.nl
Zaterdag 28 september wordt vanaf 20:00 uur Dordts eerste fiets-in-bioscoop-avond georganiseerd. Vanaf
je bagagedrager kun je kijken naar de try-out van ‘Genre de Vie’, een documentaire door Sven Prince en
Jorrit Spoelstra, waarin onderzoek naar de wisselwerking tussen stad en fietser centraal staat. Het
Amsterdamse collectief Volle Band, je kent ze nog van de scootertours tijdens het UE festival, geeft de
avonden extra cachet met hun bijzondere geluidsperformances. Er vertrekt die dag om 18:00 een fietsrit
vanaf Rotterdam naar Dordrecht, verzamelen vanaf 17:30 bij Eetlokaal Van de Boer, Mathenesserweg 2.
Dan is het vrijdag 4 oktober tijd voor een echt Hangmoment. Tussen 13:00 en 24:00 kun je bijkomen van
alle activiteiten met DJ en live muziek. Hopelijk ben je dan weer vol opgeladen voor de afsluiter van dit
eerste seizoen Kunstrand. Dat vindt plaats op zaterdag 5 oktober met het BOB-OktoberFest. BOB staat
voor Breng Ons Bier en is het eerste Oktoberfeest zonder bierverkoop!
Met uitzondering van het Dordt eet Dordt diner en de voorstelling Geluk zijn alle activiteiten gratis te
bezoeken.
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