Kunst en Psychiatrie GDA 2016: Artistiek programma

Zaterdag 17 september 19:00u-23:00u: Social Event @ AMUZ
vzw AMUZ [Festival van Vlaanderen-Antwerpen]
Kammenstraat 81
2000 Antwerpen
(0)3 202 46 69
www.amuz.be (info bereikbaarheid)
Inschrijvingen Social Event @ Amuz: 80 euro per persoon. U kan intekenen voor dit uniek event
via: KARVA (Rita Van Hoof) 03/2333700 karva@skynet.be – www.karva.be

Programma:
19:00-19:30: Aperitief
19:30- 20:00: Defilé Metamorfose
20:00-23:00: Walking dinner en Free Podium Musici

Vzw KAOS (KunstAtelier OpperStraat) organiseert samen met Psycho-Sociaal Centrum
Sint-Alexius Elsene een bijzondere modeshow genaamd 'Metamorfose'. Er worden
silhouetten getoond, die ontworpen en vervaardigd werden voor en door mensen met
een psychische kwetsbaarheid. Metamorfose toont het verloop van een psychose en de
terugkeer naar de maatschappij op aangepaste livemuziek. Het wordt een mooie en
verrijkende ervaring die de zinnen prikkelt en het publiek uitdaagt om anders na te
denken over de grenzen tussen 'wij' en ‘zij'.
Met deze show willen vzw KAOS en PSC Sint-Alexius tonen dat creatieve uitingen en
artistieke samenwerkingen van groot belang zijn voor mensen die te vaak naar de marge
van de maatschappij worden verwezen. De show is de kers op de taart van een intensief
project waarbij de bewoners zich op regelmatige basis creatief konden inzetten.
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Van en met:
Lies Huygens, Elke Eylenbosch, Myriam Loyens, Marcos Castro, Eric Gianquinto, Lieven
Van Meulder, Sophie Nuytten, Erik Thys, Kristof Tant, Leke Pham, Sven (Unik-ID), Karen
Van Godtsenhoven, Mike Michiels en alle modellen en vrijwilligers die deze collectie en
modeshow tot stand lieten komen.

In het PSC Sint-Alexius Elsene worden zo'n 150 personen begeleid die een psychose
doormaken of doorgemaakt hebben en geholpen om aan hun psychische kwetsbaarheid
het hoofd te bieden en opnieuw volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke
leven. Vzw KAOS realiseert projecten rond kunst en psychiatrie, vanuit de overtuiging dat
artistieke en psychische kwetsbaarheid vaak samengaan en dat kunst voor iedereen
helend kan zijn. KAOS legt de drempel laag en de lat hoog en wil fungeren als een
katalysator voor hoogwaardige artistieke projecten waarbij de psychische kwetsbaarheid
niet langer het onderscheid tussen insiders en outsiders bepaalt.

fotografie: Sophie Nuytten

www.vzwkaos.weebly.com
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www.psc-elsene.be

