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Om(w)arm virtueel met talent...

De Academie
om(w)armt!

Zet talent in om anderen coronaproof te om(w)armen!

In beeld, muziek & woord.



In het kader van ‘De Warmste Week’ organiseerde de Academie voor Beeld, Muziek & Woord twee jaar
geleden voor het eerst ‘Academie for Life’.  Jullie reageerden toen met heel veel enthousiasme. We wilden
dit jaar dan ook een tweede editie organiseren. Helaas kan dit niet op dezelfde manier doorgaan omwille

van COVID-19.  Dat betekent echter niet dat we bij de pakken blijven zitten.

Er zijn namelijk veel mensen die meer dan ooit onze hulp kunnen gebruiken!  
Zo botsten we op de volgende oproep van woonzorgcentrum Triamant uit Geluwe:

“Ben jij een creatief iemand, heb je bepaalde talenten of passies zoals
muziek, kunst, toneel...? Dan hebben we jouw hulp nodig! Toon datgene waar

je goed in bent en laat anderen meegenieten.
Wij zoeken muzikanten en ander creatief talent die een filmpje willen

opnemen waarin ze hun talent laten zien of een hartverwarmende boodschap
willen delen. De ingestuurde filmpjes plaatsen wij op Triamant-tv die de

bewoners elk van op hun eigen flat kunnen bekijken.”

Hmmmm… Kennen wij iemand met talent en passie voor muziek, toneel en/of
beeldende kunst? Ja, natuurlijk! Jullie allemaal!

Laten we dus onze handen uit de mouwen steken,
om niet alleen de bewoners van Triamant een hart onder de riem te steken,

maar van alle woonzorgcentra in onze buurt!

HOE DOE JE MEE?
Breng mensen virtueel samen en om(w)arm hen met jouw talent:

Film jezelf terwijl je een 'lied zingt', een warm 'muziekstuk speelt', een 'gedicht
voordraagt', een 'warme boodschap inspreekt' of maak een 'beeldende creatie'. 

We zijn heel benieuwd naar jullie resultaten!

Stuur je filmpje voor zaterdag 12 december door naar onderstaand adres:
jeroen.spillebeen@academiemenen.be

Dan maken wij een mooie montage die we
onder de woonzorgcentra in onze buurt verspreiden!

Artistieke groeten
Team Academie For Life

WARME OPROEP
Aan alle leerlingen en ouders een oproep om al wie het nodig heeft virtueel te om(w)armen!

http://academiemenen.be/

