
presenteert

Op 1 en 2 juni 2018 is Kantens en 
omgeving het decor van “Parels van 
het Noorden”. 

Langs een route tussen ‘t Schien-
vat – De Antonius kerk - Kantster 
Bos - Wandelpad - Ewsum –  
Molen de Grote Geert  - Theater-
werkplaats en door het weiland 
presenteren inwoners van Het 
Hogeland middels dans, the-
ater, woorden, muziek, 

beelden en kunst wat hen in-
spireert, verbindt en bezighoudt 
in het Groninger land. 

Wat komt er bij jou boven borrelen 
als je aan ”Het Hogeland” denkt? 
Wat zou je een ander willen laten 
zien of horen? Grijp je kans!
Bij Parels van het Noorden staat na
melijk het meedoen van inwoners 
van ”Het Hogeland” centraal.

PARELS VAN HET NOORDEN is een initiatief van Laway Arts, mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurpartici
patie, Gemeenten Eemsmond en Loppersum, Loket Leefbaarheid, SNS Eemsmond.    www.lawayarts.com

PARELS 
van het NOORDEN

DOE JE MEE?



Laway Arts wil in de regio de amateur-
kunst een impuls geven en met een mix 
van theater, woorden, muziek, dans, 
foto’s….. Jong en oud werken aan ver-
binding tussen inwoners. Samen laten 
zien wat ons bezig houdt, waar we trots 
op zijn en van genieten. 

Iedereen is van harte welkom om mee 
te doen. Ervaring is niet nodig, zin om 
wat te doen wel! Enthousiaste regis-
seurs gaan samen met inwoners aan 
de slag om een creatieve invulling aan 
Parels van het Noorden te geven. 

De reeksen van 10 werkavonden begin-
nen op:

Woensdag 21 februari - 19.30-22.00 u, 
Kantens, werken aan een presentatie 
bij de Theaterwerkplaats, waarbij ver-
halen, beweging, muziek en jouw favo-
riete schoenen centraal staan.  
Regisseur: Toke van Oorsouw

Donderdag 22 februari - 19.30-22.00 u, 
Kantens, werken aan een presenta-
tie met theater, dans en muziek bij 
Ewsum, waarbij het landschap van 

deze prachtige plek als decor en inspi-
ratiebron centraal staat.  
Regisseur: Ton Brandsen

Woensdag 28 februari - 19.00- 20.30 u, 
Kantens, jeugd 8 - 18 jaar, werken aan 
een presentatie bij de molen met het 
verhaal van de Molen(d)aar, scenes uit 
een dagboek.  
Regisseur: Mariska Duin 
 
De resultaten worden in het weekend 
van 1 en 2 juni gepresenteerd als  
“Parels van het Noorden”

Jij bent er toch ook bij?
Deelname is gratis en leuk. 
 
Voor opgave of meer informatie kan je 
contact opnemen met Toke van Oor-
souw, 0653701268 info@lawayarts.com. 

Volg ons voor het laatste nieuws op Fa-
cebook Parels van het Noorden, of kijk 
op www.lawayarts.com voor de Parels 
van het Noorden-route.
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Oosterweg 4 - 9995 VJ Kantens

info@lawayarts.com - www.lawayarts.com

DOE JE MEE?


