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Het Lentis Festival op 21 juni is voor iedereen. Het is een dag vol
inspiratie over meedoen in de maatschappij. Met sport en ontspanning.
Met een congres, onderzoek en ervaring. Maar ook een dag met muziek
en poëzie. En natuurlijk heerlijk festivaleten. Kortom, een dag met
inhoud, ontmoeting en feest. Via deze nieuwsbrief informeren we je over
het laatste nieuws.

Waarom het Lentis Festival?
Misschien vraag je je af: waarom
organiseert Lentis een festival in tijden
dat er ook bezuinigd moet worden?
Naast dat dit een feestelijke dag
wordt, is het zeker ook een dag met
inhoud, gericht op cliënten en hun
naasten, medewerkers, ketenpartners
en omwonenden. Met het festival
spelen we in op de huidige ontwikkelingen rond vermaatschappelijking,
wat je terug kunt vinden in de verschillende programmalijnen. Het is een
mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en te inspireren. Lentis
heeft een beperkt budget beschikbaar
gesteld, veel programmaonderdelen
worden gratis ingevuld en de
organisatie wordt mede gedaan door
studenten en vrijwilligers.

Website: festival.lentis.nl

E-mail: lentisfestival@lentis.nl
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Het werkproject
De oude spoelkeuken in de Schakel op het Dennenoord-terrein zal de komende tijd
worden ingericht als festivalwerkplaats. Samen met vrijwilligers en cliënten zal er
gebouwd worden aan de decoratie voor het Lentis Festival. Dit zal zo veel mogelijk
worden gedaan met afvalhout. Er zullen onder andere huisjes worden gebouwd voor
de festivalwijk ‘Samen Leven’, maar ook bars, foodstands, wegwijsbordjes en andere
dingen om het festival zo mooi mogelijk te maken.
Wil jij ons helpen of ken je cliënten die willen helpen met bouwen, laat het ons weten
via lentisfestival@lentis.nl. Er zal iedere woensdagmiddag gewerkt worden, van 12:00
tot 18:00 uur, achterin de Schakel op het Dennenoord-terrein.
Het is lente, dus dat betekent weer tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak! Heb je
nog afvalhout in de schuur staan, dan is dit het moment om er vanaf te komen. Breng
het langs bij de festivalwerkplaats, achterin de Schakel op het Dennenoord-terrein.

Interview met organisatoren Leonie Bais en Wieny Kampinga
Waar werken jullie? Wij werken allebei bij de afdeling Lentis Research aan de Hereweg
in Groningen. En Leonie werkt ook als onderzoeker bij ART Zuidlaren.
En waarom organiseren jullie een festival? Vanuit de afdeling Research wilden we vorig
jaar een symposium organiseren. Toen we daarover nadachten, kwamen we erachter dat
er zoveel mooie dingen bij Lentis gebeuren die een podium verdienen, dat we er een
heel festival aan wilden wijden. Deze editie trekken we het nog breder, en willen we
laten zien wat er in de provincie Groningen en de kop van Drenthe gebeurt aan
vermaatschappelijking.

Doen jullie dit met z’n tweeën? Nee, zeker niet! Elke programmalijn heeft een aparte
projectgroep. Samen met hen, een aantal cliënten en studenten van de opleiding
Evenement Management, en vele maatschappelijke initiatieven organiseren we deze
festivaldag.
Wat moeten we écht zien?
Oei, lastige vraag… Er staan
zoveel mooie dingen op
het programma. Je moet er
gewoon de hele dag bij
zijn!
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