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Persbericht

Twee kunst-op-scholenprojecten

in Den Haag (foto's: Eric de

Vries, Gert Jan van Rooij)

Speel je stad

2 t/m 21 oktober 2017
Locatie: Atrium, stadhuis Den Haag, Spui 70
Gratis toegankelijk tijdens openingsuren stadhuis
www.stroom.nl

De tentoonstelling Speel je stad in het Haagse
stadhuis gaat over het belang van spel. Niet alleen
als tijdverdrijf voor kinderen, maar als leerervaring
voor iedereen. Spelen is uitproberen, risico’s nemen,
omgaan met het onverwachte, afspraken maken en
verbinding leggen. Dit zijn allemaal kwaliteiten
waarmee we belangrijke levenservaring opdoen,
maar die in onze samenleving sterk worden
onderdrukt.

Het motto voor Speel je stad zou - vrij naar de
omstreden SIRE-campagne – kunnen zijn: “Laat jij
jezelf genoeg kind zijn?”

Belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is het
boeiende videowerk The Voice of Children van het
Britse collectief Assemble (winnaar van de
prestigieuze Turner Prize 2015). Dat laat zien hoe
kinderen over de hele wereld buiten spelen. Hoe
onvoorspelbaarder hun speelterrein, des te meer
creativiteit en spelplezier kinderen aan de dag
leggen. In de presentatie zijn verder bijzondere
speelobjecten te zien, die kunstenaars ontwierpen
voor Haagse scholen. En we stellen samen met onze
kleine en grote bezoekers een inventaris op van
bestaande, gereguleerde, gewenste en onverwachte
speelplekken in de stad. Daarmee informeren we de
gemeente Den Haag die de speelwensen voor 2018-
2022 in kaart brengt.

http://mailchi.mp/stroom/persbericht-speel-je-stad?e=%5BUNIQID%5D
http://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/het-experiment-is-terug-bij-de-amsterdamse-modeweek~a4455552/
https://www.stroom.nl/activiteiten/tentoonstelling.php?t_id=8067141
https://www.stroom.nl/activiteiten/tentoonstelling.php?t_id=8067141
https://www.stroom.nl/activiteiten/tentoonstelling.php?t_id=8067141


Hoe kunnen we een speelse omgang met onze stad
faciliteren, die burgers in de gelegenheid stelt de
stad op een bijzondere manier te leren kennen en
zich eigen te maken? Volstaat het om gereguleerde,
veilige speelplaatsen aan te leggen, of is er juist
behoefte aan iets anders? En wat kan kunst
bijdragen aan een ‘cultuur van spelen’ in Den Haag?

#speeljestad op social media
Stroom Den Haag nodigt bezoekers uit om een bijdrage aan
de tentoonstelling te leveren door een foto van hun favoriete
speelplek in Den Haag te plaatsen op Instagram
(#speeljestad) of te mailen naar speeljestad@stroom.nl.
Prints van die foto's komen in de tentoonstelling te hangen.

Workshops Het Spuiplein – Mijn ideale speelplek
Tijdens Festival De Betovering organiseert Stroom in
samenwerking met de kunstenaars Krijn Christiaansen en
Cathelijne Montens op di 17, wo 18 en do 19 oktober 2017
workshops voor kinderen van 9-12 jaar.
Meer informatie: www.debetovering.nl
Aanmelden vooraf: reserveren@stroom.nl

Paralleltentoonstelling
Aanleiding voor de presentatie in het stadhuis is de
tentoonstelling Proposals for a Qualitative Society (Spinning)
van Céline Condorelli, die tot en met 19 november te zien is
bij Stroom aan de Hogewal.

Speel je stad wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun
van BankGiro Loterij Fonds, BPD Cultuurfonds, Stichting
Atrium City Hall en de gemeente Den Haag.
 

Noot voor de pers:
Voor meer informatie en beeldmateriaal: Hildegard Blom,
pers@stroom.nl T: 070 3658985.
 

mailto:speeljestad@stroom.nl
https://www.debetovering.nl/programma/workshop-beeldend-het-spuiplein-mijn-ideale-speelplek
mailto:reserveren@stroom.nl
https://www.stroom.nl/activiteiten/tentoonstelling.php?t_id=5214448
mailto:pers@stroom.nl
http://www.stroom.nl/
http://www.facebook.com/stroomdenhaag
http://www.twitter.com/stroom_denhaag
http://instagram.com/stroom_den_haag


Stroom Den Haag
Hogewal 1-9
2514 HA Den Haag
T: 070 365 89 85
info@stroom.nl
www.stroom.nl

Afmelden?
Klik hier

Stroom Den Haag is een kunstcentrum met een breed
scala aan activiteiten. Het programma is gebaseerd op
de overtuiging dat kunst nieuwe inzichten biedt en een
belangrijke bijdrage levert aan het debat over stad,
cultuur en maatschappij. Stroom wordt financieel
ondersteund door Mondriaan Fonds en de gemeente
Den Haag.
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