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Introductie

Introductie

Bij deze de laatste nieuwsbrief van dit jaar waarin de huidige
stand van zaken.
Met o.a.de subsidietoekenning, ontwikkelingen in de
samenwerking met andere partijen en diverse Opstap
activiteiten.
Veel leesplezier!

DWZS subsidie 2014
Ontwikkelingen 2014
Kerstinloop
Decors theater

Galerie de Opstap

Voor algemene informatie: kijk op onze website www.deopstap.nl
Voor contact via de mail of telefoon: info@deopstap.nl /
020-6656215. ’s Maandags is het telefonisch spreekuur van
08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.30 en op donderdagochtend
van 10.00 tot 12.00. De rest van de week kun je altijd inspreken
op ons antwoordapparaat en een bericht achterlaten.

Vakanties

DWZS subsidie 2014

De Reizende
Tentoonstelling
De Opstap agenda

Kerstvakantie:
23 december tot en met 3
januari

Galerie De Opstap
De Opstap cursussen:
Stoere bloemen

De DWZS subsidie voor 2014 is toegekend. Fantastisch nieuws
voor alle betrokkenen van De Opstap. Het is goed om te weten
dat de gemeente het werk van de Opstap belangrijk genoeg
vindt om deze te continueren.

Ontwikkelingen 2014

Zoals al vermeld in de nieuwsbrief van september wordt 2014
een belangrijk jaar voor de Opstap. Om alle veranderingen in de
zorg na 2014 het hoofd te kunnen bieden en zo de toekomst van
de Opstap te verzekeren gaan we de samenwerking aan met
andere partijen. Momenteel wordt er veel onderzocht en
besproken. De Opstap is een kleine en snelgroeiende organisatie
en een interessante partner gezien de goede reputatie van de
Opstap in het participatie traject.

Kerstinloop en extra vrije werkplaats

Op dinsdag 24 december is de traditionele Kerstinloop met stol
en glühbessensap. De Inloop wordt zowel een Vrije Werkplaats
als een gezellige bijeenkomst voor alle Opstappers Tegelijkertijd
is het voor nieuwe contacten een goede gelegenheid om
kennis te maken. En er is weer een gitarist die zorgt voor de

muzikale omlijsting.
De Kerstinloop is op dinsdag 24 december van 10.00 tot 14.00
uur aan de Mauritskade 24.
Op maandag 30 december is er een extra vrije werkplaats
gepland. Bij voldoende belangstelling kunnen de cursisten ook in
de 2e week van de kerstvakantie aan het werk.

Decors theater
In oktober hebben de Opstap cursisten gewerkt aan de decors
voor theatervoorstelling “Gijsbrecht van Amstel” van het
Hooshtheater. Op de website www.deopstap.nl staan in de
Fotogalerie foto’s van de 42 decorstukken. Een aantal
Opstappers heeft de voorstelling bezocht en ze hebben
genoten van het experimentele karakter.

De Reizende Tentoonstelling
Vrije Werkplaats:

De Reizende Tentoonstelling is goed ontvangen in de Mentrum
kliniek. Men vond het jammer dat de kunstwerken weer
vertrokken. Deze zijn nu te zien bij muziekcentrum Ei-werk aan
de Wenkebachweg. De tentoonstelling werd gepresenteerd bij
de Slotoptredens van Ei-werk.
De volgende locatie wordt MolemannTielens aan de Hoogte
Kadijk, net als Ei-werk een nieuw contact. De feestelijke
opening zal vrijdag 17 januari om 16.00 uur zijn.
Zie voor meer informatie: www.deopstap.nl

Meer foto's

De Opstap agenda

Colofon

Kerstinloop
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Op maandag 30 december van 10.00 tot 14.00 uur is een Vrije
Werkplaats.
De opening van de Reizende Tentoonstelling bij
Molemann-Tielens is op vrijdag 17 januari 2014 van 16.00 tot
17.00 uur. De werken van De Opstap zijn daar te zien tot begin
maart.
Het Opstapdocententeam Cora Mulder, Kaj Glasbergen en
Cornelie Bartlema., wenst iedereen mooie feestdagen en een
heel goed begin van 2014!

Disclaimer nieuwsbrief
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze
nieuwsbrief kan Stichting De Opstap geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van
eventuele fouten, vergissingen of de mogelijkheid dat bepaalde
informatie na verloop van tijd verouderd dan wel niet meer juist is.
Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien
van de door Stichting De Opstap aangeboden content die afkomstig
is van derden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een e-mail
naar: info@deopstap.nl met vermelding van uw e-mailadres.

