
 
In de Koepelkerk, Jansplein
11.00 uur
Jazzband The Old Targets, lichte muziek 
De band vindt haar oorsprong in Dagactivi-
teiten centrum ‘Singel 31’ van Pro Persona.

12.00 uur
Toon Gewoon & Salvatore, muziek met 
een boodschap: ‘Alcoholisme, herstel en 
gezondheid’.  
Stichting Toon Gewoon zet zich in om 
jeugdalcoholisme tegen te gaan. 
www.toongewoon.nl

13.00 uur
Rock&Roll band Stamp and Go, muziek 
uit de sixties en seventies. De band vindt 
haar oorsprong in  Dagactiviteitencentrum 
‘Singel 31’ van Pro Persona.

14.00 uur
Jazzband The Old Targets

15.00 uur
Rock&Roll band Stamp and Go

16.00 uur
Margriet Smits

Optreden met dans en percussie.

Benedenruimte Koepelkerk
11.00 tot 17.00 uur
Expositie kunstproject straatervaren 

jongeren, IrisZorg. 
Om 15.30 uur:  
Veiling kunstwerken expositie 

Foto-expositie ‘De dromen van straat-

ervaren jongeren’, Niek Tricotteux.
www.niektricotteux.com

Rondom de Koepelkerk, Jansplein
12.00 tot 17.00 uur
MensenZoo, deze dierentuin van mensen 
maakt korte metten met hokjesdenken.  
Word je op een speelse manier bewust van 
jouw vooroordelen!
www.artyshocking.nl/mensenzoo

12.00 tot 17.00 uur
Ervaringsmarkt, maak kennis met  mensen 
met verschillende beperkingen en hoor,  
zie en ervaar hoe zij zich redden in het 
 dagelijkse leven.

Boekhandel Selexyz
12.00 tot 14.00 uur 
Kom naar de leestafel en doe mee met het 
spel ‘Een Steekje Los?’ www.eigenwijsspel.nl

14.00 tot 16.00 uur
Dichters met onderwerpen in de sfeer van 
het festival dragen voor uit eigen werk.

Koffiehuis De Oude Doelen,  
RIBW dagbestedingscentrum
11.00 tot 17.00 uur
Het café is open, heerlijke Spaanse, Turkse, 
Surinaamse en Hollandse hapjes verkrijgbaar. 

Kunstbedrijf Arnhem,  
locatie Mariënburgstraat
12.30 tot 14.00 uur
KOM theater, dans en workshops

Vanuit de kunst bestaan geen beperkingen, 
alleen mogelijkheden. Onder dat motto 
is Kunstbedrijf Arnhem kunstschool KOM 
gestart. Dat staat voor Kunst, Ontmoeten en 
Meedoen, een naam die tevens is bedoeld 
als uitnodiging aan een speciale doelgroep: 
mensen met een lichamelijke, verstandelijke 
of psychische beperking of met een 
verslavingsachtergrond. 
www.kom-arnhem.nl

Theaterzaal 1
15.00 uur
Theatervoorstelling ‘De Buren’, IrisZorg 
Over een kluizenaar die, na vele jaren 
 binnen te hebben gezeten, geobsedeerd 
raakt door zijn buurman die volgens hem 
een louche crimineel is.

Theaterzaal 2
14.00 uur
Theater Totaal, talentvolle mensen met een 
verstandelijke beperking. Daan en Jessica, 

zang en muziek.
www.theatertotaal.org

14.30 uur
Een boeiende clownsact van Peter.  
Hij neemt zijn neef mee in het spel met het 
publiek. Het bijzondere is dat Peter’s neef 
het syndroom van Down heeft.

15.00 uur
Theater Totaal: ‘Zie mij graag’, mimische 
act met muziek rondom het thema liefde.

Expositieruimte
11.00 tot 16.50 uur
Expositie ‘Koopman Boeddha’, over 
Boeddha, zingeving en de consumptie-
maatschappij, Jolanda Brunnekreef.

Workshop Mandala’s tekenen,  
Nina Beerendonk, 9 jaar.

Hoofdpodium Jonas Daniël Meijer-
plein (tegenover Dudok)
11.00 uur
Officiële opening festival door Henk Kok, 
wethouder welzijn en zorg van de Gemeen-
te Arnhem en Birsen Basar. Birsen heeft een 
boek geschreven waarmee zij aandacht wil 
vragen voor leven met autisme.

11.15  tot 11.45 uur
Band Buitengewoon, muziek uit de seven-
ties, cliënten RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. 

13.00 uur
Slagwerkband Global Groove met 
 swingende ritmes uit de hele wereld,  
Rock & Rolstoel Producties

15.00 uur
De Gemeentereiniging, cabaretvoorstelling 
over de essentie van kwartiermaken! 
www.gemeentereiniging.nl

16.30 uur tot 16.50 uur
New Arts, show met dans en rap 
New Arts organiseert kunstzinnige en 
 culturele projecten voor en door jongeren.

Jonas Daniël Meijerplein
11.00 tot 17.00 uur
Een gevarieerde informatiemarkt vol kraam-
pjes, interactieve workshops, exposities en 
nog veel meer.

Foto-expositie ‘Het wapen van de zwakte’, 
over modefotografie, beperkingen en het 
doorbreken van taboes. Project van Joost 
Ooijman van Seen Images, Zorgbelang 
 Gelderland, Tante Betsy en Hiernamaals. 
www.seenimages.nl

‘De poort der verbinding’ wordt ter plekke 
gebouwd van sloophout door KUNSTportaal! 
Timmer en schilder ook mee!
KUNSTportaal is een initiatief van RIBW 
Arnhem & Veluwe Vallei, woningcorporatie 
Portaal en Stichting Atelierbeheer SLAK in 
Arnhem. www.kunstportaal.nl

Expositie kunstproject Habitats, cliënten 
Pro Persona. Een initiatief van Stichting Kunst 
en  Psychiatrie.

Workshop ‘Maak het met binnenbanden’, 
kunstenares Barbara ten Bhomer. Kom langs 
en maak ook iets moois!  
Expositie kunstwerken van Barbara.
www.barbaratenbhomer.nl

Workshop Loesje ‘Wacht niet op jezelf,  
knal eruit!’ www.loesje.nl

Workshop ‘Samen een kunstwerk maken’, 
door José van Tilburg.
Pak een kwast en lever ook je bijdrage aan 
een prachtig schilderij!
www.josevantilburg.nl

Foto-expositie ‘Mooie mensen in Arnhem-

se wijken’, Joost Ooijman, Seen Images.

Het Mooi straatje

Tips en advies van professionals over hoe  
je er op je best uit kunt zien! 

Expositie ‘Villa Eigen Bedreivigheid’, 
Niek Tricotteux. 
www.bedreivigheid.nl  

Kunstexpositie, RIBW Arnhem &  
Veluwe Vallei/KUNSTportaal
Workshop ‘Meetingpoint’, bouw mee  
aan een totempaal!

11.00 tot 17.00 uur 
Open podium met diverse artiesten:

11.00 uur
Elvis Presley, uit het graf herrezen.
12.00 uur
Allart Jung, klassieke vioolmuziek.
13.00 uur
Frank Sinatra imitatie.
14.00 uur
Willem van Haren, covers van  
André Hazes.
15.00 uur
E. Gumbs, Mexicaanse muziek.
16.00 uur
Beltina en Joris, piano en zang.

Kunstbedrijf Arnhem,  
locatie Weverstraat, theaterzaal
Voorstelling van Kazou, Dr. Leo Kan-
nerhuis. Kazou: theaterwerkplaats waar 
 jongeren theaterlessen kunnen volgen.  
In het  bijzonder voor jongeren met een 
vorm van autisme.
12.30 uur | 13.30 uur | 14.30 uur
De voorstellingen duren 20 minuten.

15.45 uur
Theatergroep De Firma Zorgbehang, 
voorstelling met hoogtepunten uit 
 optredens van de afgelopen jaren. 
Met veel theatertalent én ervaringsdeskun-
digheid op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg maakt De Firma in haar 
optredens zichtbaar wat eerder onzichtbaar 
en ‘achter het behang’ bleef.  
www.defirmazorgbehang.nl

Stadhuishal 
11.00 tot 14.00 uur
Hoofdkwartier, Dr. Leo Kannerhuis 

Een audiovisueel (belevings)project.  
Voel en ervaar hier hoe  iemand met 
 autisme de wereld beleeft.
www.hoofdkwartier.org

14.00 tot 15.00 uur
Circus Olga en Rock & Rolstoel Produc-

ties presenteren de voorstelling Navigo

Circus Olga is een circus-
theater voor jongeren 
met een speciale, kwets-
bare achtergrond. De passie 
van Circus Olga is om de 
 succeservaringen van deze 
jongeren te stimuleren.  
Rock & Rolstoel Producties 
 bevordert door muziek, 
 poëzie, theater,  video en 
digitale media de integratie 
tussen personen met en 
 zonder beperking. 
www.circusolga.nl

www.rockenrolstoel.nl

15.00 tot 17.00 uur
Hoofdkwartier 

Focus Filmtheater Arnhem
Film met een link naar het Kwartiermakers-
festival. www.focusarnhem.nl

Dagactiviteitencentrum Singel 31,  
Pro Persona
14.00 tot 17.00 uur
Café open, interactieve workshops, portret-
schilderen, activiteiten voor kinderen.
Goede gelegenheid om eens kennis 
te  maken met Dagactiviteitencentrum 
 Singel 31 en haar bezoekers!

Rond Musis Sacrum
11.00 tot 16.00 uur 

Kom naar Bus 1202 voor verrassende 
presentaties! 
www.programmavcp.nl

Beat Bus met interactieve workshops, 
New Arts. New Arts organiseert kunst-
zinnige en culturele projecten voor en  
door jongeren. www.newarts.nl

Vanaf 17.30 uur
Eten met Van Eeten

Koken zonder Poen etentje in de open 
lucht in het park achter Musis Sacrum.  
Voor alle artiesten, exposanten, mede-
werkers en genodigden. 
Met medewerking van Barth van Eeten, 
voormalig wethouder van de Gemeente 
Arnhem en oervader van het Kwartier-
makersfestival. 
Resto van Harte zorgt voor een heerlijke 
maaltijd! 
www.restovanharte.nl

Tijdens het festival: pendelbus tussen het Jonas Daniël Meijerplein en Singel 31

kwartiermakers festival 
Zaterdag 11 juni 2011 in de Arnhemse binnenstad van 11.00 tot 17.00 uur

Een zaterdag vol kunst en cultuur!
Het Kwartiermakersfestival biedt een podium voor talenten en werkt mee aan een positieve kijk op 

 mensen met ieder hun eigen aardigheid. Hierbij vind je het programma en een plattegrond met het 

 overzicht van alle locaties en activiteiten die je kunt bezoeken. 

Op de website www.kwartiermakersfestivalarnhem.nl kun je de laatste aanvullingen op het 

 programma vinden. Alle activiteiten zijn gratis, behalve de film.
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Bijzondere winkels: 
Anders dan Anders
Feestelijke opening om 12.00 uur, met 
modeshow, muziek en een traktatie! 

Verkoop van o.a. sieraden, woonartikelen 
en tweedehands kleding. Dagbesteding-
project van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. 
Doelenstraat 10

Dondersteen
Moderne cadeauwinkel met atelier.  
Biedt een werkplek aan mensen met een 
(arbeids)handicap en maakt onderdeel uit 
van Sara/Siza. Verrassende en originele 
collectie.
www.dondersteen-cadeauwinkel.nl

Walstraatpassage 6

De Vrije Blik 
Kunstwinkel met atelier. Zeer gevarieerd 
aanbod van o.a. schilderijen, keramiek, 
ruimtelijk werk, foto’s, tassen en sieraden. 
Dagbestedingproject van RIBW Arnhem & 
Veluwe Vallei. 
www.devrijeblik.nl

Ruiterstraat 10 a

Samenwerkingspartners
Het Kwartiermakersfestival Arnhem  
2010-2011 is een gezamenlijk initiatief  
van IrisZorg, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, 
Rijnstad, Pro Persona, Kunstbedrijf  
Arnhem, MEE Gelderse Poort,  
STIP steun- en informatiepunt GGz Arnhem, 
Siza en Zorgbelang Gelderland. 

Het festival kan plaatsvinden  
dankzij financiële bijdragen van: 

A

B

C

D

E

G

H Jonas Daniël Meijerplein

H

I Stadhuishal

I

J Focus Filmtheater ArnhemA

B

Koepelkerk, Jansplein

Rondom de Koepelkerk, Jansplein

C Boekhandel Selexyz

D Koffiehuis de Oude Doelen

E Kunstbedrijf Arnhem, locatie Weverstraat

F Kunstbedrijf Arnhem, locatie Mariënburgstraat K Dagactiviteitencentrum Singel 31, 

Pro Persona

J

K

L Rond Musis Sacrum

L

M Bijzondere winkels: Dondersteen

M

N Bijzondere winkels: De Vrije Blik

N

O Bijzondere winkels: Anders dan anders

O

kwartiermakers festival

Op de website www.kwartiermakersfestivalarnhem.nl staat informatie over de deelnemers. Ook staan hier de laatste wijzigingen en aanvullingen op het programma.
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