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Wereld Autisme Dag - 2 april 2017
De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World
Autism Awareness Day). Die dag wordt autisme wereldwijd in de schijnwerpers
gezet en dat doet Tanderuis vzw ook door opnieuw de TALENTEN van
personen met autisme extra in de kijker te zetten.
Het begrip ’talent’ zien we ruim. Het kan iets zijn waar iemand goed/sterk in is, maar even goed
iets waardoor je wordt geprikkeld, waar je passie in ligt. Soms is het vinden van een interesse op
zich al een (speur)talent.
Concreet:

Een vernissage “TALENTEN VAN AUTISME IN de KIJKER”

Op donderdag 30 maart 2017 doorlopend van 19.00u tot 22.00u met receptie
Op vrijdag 31 maart 2017 is de tentoonstelling ook te bezichtigen van 13.00u tot 17.00u
Op zaterdag 1 april 2017 is de tentoonstelling ook te bezichtigen van 13.00u tot 17.00u
Hiervoor hebben we (natuurlijk) materiaal nodig en daarom lanceren we deze

:

° Heb je zelf autisme en maak je schilderijen, foto’s, tekeningen, keramiek,… of andere dingen
die je graag eens wilt laten zien? Of vind je dat je goed kunt koken, sporten of
gedichten/verhalen schrijven?
Of misschien heb je wel een ‘talent’ voor iets anders …?
° Ben je ouder / familie / vriend / kennis van een persoon met
autisme en ben je bereid om in een videoboodschap iets te
vertellen over een talent van deze persoon? Misschien ken je wel
iemand met autisme die bijvoorbeeld heel sterk is in het onthouden/herkennen van een route of
het zien van kleine details of die heel goed is in puzzelen of …..
Er zijn verschillende mogelijkheden:
Ofwel bezorg je ons op voorhand je materiaal zijnde schilderijen, foto’s, tekeningen, keramiek,….
Ofwel kan je je talent op 30 maart 2017 ook live voorstellen of via een opname. Als je liever
onherkenbaar in beeld komt, kan je ervoor kiezen om bvb enkel je rug of handen te filmen of je
mag ook een geluidsfragment inzenden. Aarzel niet en stuur je filmpje (max 2GB) in via Wetransfer
op onderstaand mailadres. Van alle inzendingen maken we een mooie montage die in première
gaat op de vernissage op 30 maart 2017.
Alle inzendingen worden verwacht vóór 10 maart 2017 met duidelijke vermelding van :
- Je naam en leeftijd met vermelding of je naam mag getoond worden onder je kunstwerk of
niet
- Titel van je werk
- Eventuele prijs als je je werk wilt verkopen en je website
De werken kunnen terug opgehaald worden na de paasvakantie (vanaf 18/4/2017) tijdens de
kantooruren of na afspraak.
Als je graag iets wilt tentoonstellen of als je vragen hebt, stuur dan snel een mailtje naar
wad@thuisbegeleidingautisme.be
We hopen dat ook jij meedoet!!!

