Tijdens de Week van Connectie, die dit jaar voor het eerst
georganiseerd wordt van 8 t/m 16 juni, organiseert Cultuur
Connectie Oost een uiteenlopend cultuurprogramma om
bewoners van Amsterdam-Oost dichter bij elkaar te brengen.
Bezoek voor meer informatie en het volledige programma:
cco.amsterdam
Deelnemers:

Programma Week van Connectie
8 t/m 16 juni
Zaterdag 8 juni
Baby - en peuterhuiskamer - OBA Javaplein
10.00 uur - babyhuiskamer
11.00 uur - peuterhuiskamer
Opening Week van Connectie – Cultuur Connectie Oost
Feestelijke opening met meer informatie een hapje en een
drankje.
20.00 - 21.00 uur in Studio/K, vrij toegankelijk
Illnoledge EP release: The O.D.E - Studio/K
Het Alkmaarse duo Illnoledge houdt een ‘feestje’ ter ere van
“the O.D.E.”, hun debuut EP.
21.00 - 22.00 uur in Studio/K, vrij toegankelijk

Zondag 9 juni
Pinkster Plein Picknick - Plein Theater
Culturele picknick op het Sajetplein
14.00 - 18.00 uur, vrij toegankelijk
Kindertoneel – Stichting Schaakschool Indische Buurt
Een voorstelling voor en door kinderen, met als thema India.
15.00 uur in de Batjanzaal

Maandag 10 juni
Aziatische Buurtmaaltijd - Stichting MOI en Cooking Ladies
De diversiteit aan geuren en smaken zijn te proeven tot op
het puntje van je tong.
18.00 – 20.00 uur in Buurthuis Archipel

Dinsdag 11 juni
Muziekworkshop met een High Tea - Stichting Muzieksleutel
& Buurthuis Archipel
Muziekworkshop met een High Tea om elkaar beter te leren
kennen maar ook de reis door verschillende landen te
proeven, horen en te voelen.
14.00 - 16.00 uur in Buurthuis Archipel

Woensdag 12 juni
Voorlezen en knutselen voor kinderen – OBA Javaplein
Voorlezen en knutselen voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar
15.00 uur vrij toegankelijk
Wereldmuziek in de Wijk – Connecting Strings en
Stichting Meevaart
Een oprechte kennismaking met verschillende
muziektradities uit de wereld in een informele sfeer.
Gast artiest: Marynka Nicolai-Krylova
19.30 - 20.30 uur in de Meevaart, vrij toegankelijk

Feestelijke opening Communities Film Festival – Cineblend,
Stichting Meevaart en Studio/K
Opening met film FREEDOM FIELDS (2018) van de Libische
regisseuse Naziha Arebi.
Gedurende 5 jaar worden in deze aangrijpende documentaire 3 vrouwenvoetballers en hun team gevolgd in het door
oorlog en fundamentalisme verscheurde Libie van na de
Arabische Lente. Een intieme film over hoop en overleven.
Toegang: 10,50/8,50 (CCO/student/stadspas/CJP)
Cineville gratis.
19.30 - 23.00 uur in Studio/K

Donderdag 13 juni
Film: Premiere // The Biggest Little Farm (John Chester,
2018) Communities Film Festival
Twee stadsmensen uit LA beginnen een duurzame boerderij
en worden geconfronteerd met de grillen van de natuur.
Toegang: 10,50/,8,50 (CCO/student/stadspas/CJP)
Cineville gratis.
19.30 - 23.00 uur in Studio/K

Vrijdag 14 juni
Motuin Extra! - Kunst- en Cultuurgebouw Tugela85
Kunst- en Cultuurgebouw Tugela85 zet haar Motuinkamer,
moestuin en de Hoektuin van de samenleving open voor de
buurt. Met gastvrije tuinvrouw Sameena, de Groenbibliotheek
van tuinman Eelco, koffie, thee van eigen kruiden, zelfgemaakte lunch en een inspirerende lezing over tuin, thuis en
kunsten.
10.00 - 15.00 uur in de Motuinkamer

Horizontale Verantwoording – Stichting Meevaart
Tijdens deze bijeenkomst legt Stichting Meevaart een
horizontale verantwoording af aan de buurt.
Dit om inzicht te geven aan iedereen die het mogelijk
maakten dat tal van buurtorganisaties, buurtinitiatieven e.d.
van De Meevaart gebruik maakten. Daarnaast is er volop
gelegenheid om nader kennis te maken met De Meevaart
en elkaar. Na het inhoudelijke programma is muziek van Erik
speelt toetsen met Amber Nijman en natuurlijk hapjes en een
drankje.
14.30 – 18.00 uur in De Meevaart, vrij toegankelijk.
Indische Buurt Tafel – Indische BuurtBalie
Wat is er belangrijk in jouw buurt, geef je mening, lees die van
anderen, maak contact en bepreek het met elkaar. Schuif
aan bij de Indische Buurt Tafel.
16.00 - 18.00 uur in De Meevaart, vrij toegankelijk
Film: Wonen op de Wallen (Eveline van Dijck, 2011) –
Communities Film Festival
Hoe de bewoners van het drukste stukje Nederland hun
buurt leefbaar proberen te houden. Gevolgd door aantal
korte films uit het project ‘The Voice of 1012’ en nagesprek
over de macht en onmacht van bewonersparticipatie.
19.30 - 22.00 uur in De Meevaart., vrij toegankelijk.

Zaterdag 15 juni
Indische Buurt Festival
Tijdens dit Buurtfestival vieren we de grote diversiteit in de
Indische Buurt door, met en voor de buurt.
12.00 – 18.00 uur in de Javastraat en op het Javaplein,
vrij toegankelijk.

Indische Buurt Tafel – Indische BuurtBalie
Wat is er belangrijk in jouw buurt, geef je mening, lees die van
anderen, maak contact en bepreek het met elkaar. Schuif
aan bij de Indische Buurt Tafel.
12.00 - 17.00 uur op het Javaplein, vrij toegankelijk
Film: Casa Minahassa (Firoez Azarhoosh, 2018) –
Communities Film Festival
Documentaire over de opvang van statushouders door en in
de Indische Buurt in Amsterdam. Gevolgd door een paneldiscussie over de opvang van asielzoekers in de wijken.
19.30 uur – 22.00 uur in De Meevaart, vrij toegankelijk.

Zondag 16 juni
Peter R. de Wolf – Nederlands Philharmonisch Orkest
Peter R. de Wolf is een humoristische theatervoorstelling (16+)
met een scherp randje, gebaseerd op Peter en de Wolf van
Prokofjev. Een intrigerend verhaal met veel losse eindjes.
15.00 – 17.00 uur in de Koepelkerk, toegang €9,50
De Kleine Prins - Moving Arts Project
Acht bijzondere kunstobjecten gemaakt samen met wijkbewoners en -organisaties, professionals, experts en kunstenaars en geïnspireerd op de verschillende planeten die de
Kleine Prins uit het gelijknamige boek van schrijver Antoine
de Sainte-Exupéry, bezoekt. De kunstwerken worden vanuit
de hele Transvaalbuurt naar het Krugerplein toe gerold. Dit
tijdelijke planetarium is te bewonderen onder het genot van
muziek, een hapje en een drankje, bijzondere ontmoetingen
en ‘sneak – peaks’ van de voorstelling de Kleine Prins.
14.00 - 17.00 uur op het Krugerplein, vrij toegankelijk

Doorlopend
Buurtrestaurant en Expositie van GROEImeevaart Stichting Meevaart
Maandag t/m zaterdag ben je tussen 18.00 20.00 welkom
om voor een zachte prijs te genieten van een gerecht uit de
wereld keuken. In de restauratieruimte is een expositie van
getekende portretten te zien van Ferry Rijnders.
Pop-up Mijn Ritueel - Tropenmuseum
Het Tropenmuseum zoekt de buurt op en treedt buiten haar
muren. In het gratis pop-up museum Mijn Ritueel zie en hoor
je de rituelen van buurtbewoners. Je kan deelnemen aan
workshops, lezingen en rondleidingen of bijdragen door het
delen van jouw eigen ritueel. Zo maken we samen een
inspirerende tentoonstelling van persoonlijke verhalen uit
Amsterdam-Oost. Kom langs bij 1e van Swindenstraat 469.

Wat is de Cultuur Connectie Oost?
Cultuur Connectie Oost is een nieuw initiatief. Dat culturele
activiteiten in heel Oost zichtbaarder maakt, samenwerking
tussen culturele organisaties stimuleert en programmering
toegankelijk maakt voor een divers publiek.
Gezamenlijke programmering:
In 2018 hebben we voor het eerst gezamenlijk geprogrammeerd tijdens Week tegen Eenzaamheid. Deze
pilot was zeer geslaagd vandaar dat we nu de Week van
Connectie organiseren.
We zijn voornemens om van 9 t/m 16 november de Week
van Participatie te gaan organiseren. Heb je interesse om
mee te doen?
Of wil je meer weten?
Kijk dan op cco.amsterdam of mail naar
info@cco.amsterdam.

