Verhalen over
moestuinen,
design en food

Mengelmoes
Mengelmoes is een groeiende installatie waarin moestuin, keuken en
pop-up restaurant soepel in elkaar overlopen en waar sterke verhalen
en groene vingers de boventoon voeren. We hebben het over groenten
die nog niet vergeten zijn en verhalen die niet vergeten mogen worden.

Uitnodiging opening donderdag 20 april
Locatie Yksi Expo - Strijp S Tijd 17.00-21.30 uur
Expositie te zien tot 16 mei 2017
www.zilver-werk.nl

En er is meer...

Pop-up food diner (1e week mei)
Christine Roelofs

Mengelmoes

---------------------------------------------------Christine Roelofs van Woeste Goesting gaat voor
ons een bijzondere maaltijd maken van seizoensgroenten en eetbare bloemen. Daarnaast vertelt
ze over haar tuin en over wecken en fermenteren.
Dit doet ze midden in de Mengelmoesexpositie
voor maximaal 20 mensen. Een mooie combinatie
van (food)design en boeiende verhalen!
---------------------------------------------------Kosten: 49 euro p.p.
Reserveren: info@zilver-werk.nl
Meer info: www.zilver-werk.nl

Het lijkt een grote stap... van paardebloemstamppot eten in de oorlog naar de hippe urban
onkruidkeuken van nu. Mengelmoes zoekt samen
met bewoners van Vitalis en (food)designers
naar verschillen en overeenkomsten.
OPENING donderdag 20 april 17.00-17.45 uur
Onder leiding van Anemoon Langenhoff (actrice, docent,
regisseur) praten Meneer Vriends (bewoner Vitalis), Christine
Roelofs (wilde proeftuin Woeste Goesting) en Naomi Janssen
(Genees Smakelijk) over het verleden, het heden en de toekomst
van de moestuin.
aansluitend/optioneel:
-------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 18.00-18.45 uur
De voedselapotheek - Naomi Janssen & Maaike Schuitema
De Voedselapotheek brengt de wereld van voeding en gezondheid dichter bij elkaar. In deze workshop proef, denk en beleef je
met ons mee! Kosten € 17,50 / studenten € 8,50 aanmelden via
expo@yksi.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------

Lezing 20.00- 20.45 uur
De emancipatie van de plant - Gertjan Meeuws
Met zijn bedrijf Here, There & Everywhere streeft Gertjan Meeuws
(oprichter van PlantLab in Den Bosch) naar lokale productie van
voedsel. Verbouwen op iedere hoek van de straat, oogsten op het
perfecte moment, zonder pesticiden of verspilling van water,
gas en overbodig transport. Deelname € 10,- / studenten € 5,aanmelden via expo@yksi.nl

Mengelmoes is een samenwerking van: Zilver-Werk, Vitalis,
Wintertuin Literaire Producties en is mede mogelijk gemaakt
door Brabant C. De lancering van Mengelmoes vindt plaats bij
Yksi Expo. Daarna zal de reizende expositie o.a. te zien zijn in
de zorghuizen van Vitalis (Wilgenhof en Engelsbergen) en op
het ‘Duizel in het park’ festival in Rotterdam.

G/OUD on Stage (t/m 16 mei)
Naomi Jansen
---------------------------------------------------In de reeks ‘G/OUD on Stage’ laat Zilver-Werk
in een roulerende presentatie werk zien van
afstudeerders en jonge ontwerpers die een
bijzonder project rondom ouderen hebben gerealiseerd.
‘Genees Smakelijk’ maakt gebruik van specifieke
eigenschappen van voedsel om herstel te versnellen, klachten te verminderen of zelfs te
voorkomen. Het doel is om de eet- en kookcultuur
in ziekenhuizen en zorginstellingen onder de
aandacht te brengen en te beïnvloeden. Naomi
Jansen studeerde met dit project in 2016 af aan
de Design Academy Eindhoven en werkte samen
met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.
---------------------------------------------------Kosten: 49 euro p.p.
Reserveren: info@zilver-werk.nl
Meer info: www.zilver-werk.nl

Zilver-Werk | Social designprojecten voor
ouderen // Door het het initiëren van bijzondere
kunst- en cultuurprojecten wil Zilver-Werk
antwoord geven op de veranderende wensen en
behoeftes van ouderen. www.Zilver-Werk.nl
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