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Het Lentis Festival is voor iedereen. Het is een dag vol inspiratie over
meedoen in de maatschappij. Met sport en ontspanning. Met 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.
Interview met Nima Roomez Khaksari & Laurens Krüger
Waar werken jullie?
Nima: Ik werk als creatief therapeut op vijf afdelingen bij Lentis. Daarnaast verzorg ik
exposities van kunst van cliënten en zat ik tot voor kort in de Kunstcommissie. Verder
help ik onderzoekers en help ik bij projecten van Lentis.
Laurens: Ik ben zelfstandig ondernemer, ik organiseer evenementen en activiteiten en
ik ben bezig met ‘Kijk je zien’. Ik leer mensen naar kunst kijken met een speciale
methode, namelijk een gespreksmethode.
Wat gaan jullie doen tijdens het Lentis Festival?
Nima: Tijdens het Lentis Festival verzorg ik het Living Museum. Hier laten cliënten hun
kunst zien en wordt een koppeling tussen kunst en behandeling gemaakt en uitgelegd.
Laurens: ik leer mensen hier hoe ze naar kunst kunnen kijken, door middel van een
dialoog. Je kunt meer leren zien van wat er in een kunstwerk schuilgaat, door er een
gesprek over aan te gaan. Laurens zal dit gesprek tot stand brengen.
Wat houdt het Living Museum precies in?
Nima: Het Living Museum is een plek waar iedereen de ruimte kan invullen en actief
bezig kan zijn. Iedereen kan hier zichzelf zijn, het is namelijk een vrije plek. Het is van
belang dat mensen de ruimte geven aan elkaars verschillen. Iedereen functioneert
namelijk het beste in zijn eigen aanpak.
Wat merk je door de methode ‘Kijk je zien’?
Laurens: Iedereen kijkt op een andere manier naar kunst, in het Living Museum kun je
dit ook ervaren. Ook ervaar je hoe je hier je voordeel mee kunt doen. Ieders manier
van kijken is een waardevolle bijdrage.
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Wat is er allemaal te vinden op het Horecaplein?
Natuurlijk is er op het Lentis Festival lekker en gezond festivaleten verkrijgbaar. Zo
staat er in het midden van het Horecaplein een bar waar dranken gehaald kunnen
worden. Mensen van het COA Drachten zullen hapjes komen maken en ook komt de
Kleinste Soepfabriek, met soep natuurlijk.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd
aangegeven zal er een kookworkshop worden
verzorgd. Hier wordt ook een wedstrijd
gehouden; wie kan zijn pannenkoek het hoogst
in de lucht gooien en weer opvangen? Om al
het heerlijke eten en drinken te kunnen
nuttigen, kan er worden betaald met munten.
Deze munten zijn voor een kleine prijs te koop
tijdens het festival

Wist je dat…
… je tijdens het Lentis Festival twee wandelingen kunt maken? Eén van 5 kilometer
en één van 10 kilometer.
… er op het Leeftstijlplein massages worden gegeven? Hier kun je even rustig
bijkomen van het super leuke festival.
… er op het Ervaringsplein een Tovertafel zal zijn? Dit is een speelse zorginnovatie
die mensen met behulp van interactieve lichtprojecties plezier laat beleven.
… de Lentis Poëzieprijs tijdens het festival zal worden uitgereikt?
… kinderen op het Kinderplein mee kunnen doen aan een speurtocht? Deze wordt
georganiseerd en begeleid door Noorderpoort studenten.
… de band Fatal Injection zal komen spelen op het Lentis Festival? In deze band
speelt Harry Beintema, de directeur van de Mesdag.
… je op het Horecaplein steekijs kunt halen? Dit is een plak ijs tussen twee
wafeltjes.
... er op het Kinderplein een bellenblaasstation komt?
... er op het Ervaringsplein een presentatie gegeven zal worden over E-Health bij
Lentis?
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