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Agenda
Onze Eat & Greet-bijeenkomsten
Onze relatiebijeenkomst van 11 september 2017 was weer aangenaam en succesvol. Onze
partners, vrijwilligers, bestuursleden en belangstellenden leerden elkaar (beter) kennen
onder het genot van soep en broodjes. Met als mooi resultaat: een nieuwe partner, namelijk
Theatermakerij Tilburg en 8 matches na afloop van het informele matchmake-programma!
Taktila™ inspiratieavonden
De eerste ondernemers hebben de tweedaagse Taktila™ training gevolgd en zijn bevoegd
om het voelbare Taktila™ kleurensysteem professioneel toe te passen. Ben jij benieuwd hoe
je met jouw werk kleur- en beeldinformatie toegankelijk kunt maken voor mensen met een
visuele beperking of voor mensen die om een andere reden gebaat zijn bij het voelen van
illustraties? Meld je dan aan voor een van de Taktila™ inspiratieavonden. De eerstvolgende
is maandag 13 november 2017. Meer informatie.
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Partners
Maak kennis met onze nieuwe partner Theatermakerij Tilburg
Een plek voor mensen met een beperking en een talent voor theater.

Zie jij jezelf op het podium schijnen? En wil je hier serieus mee aan de slag? Dan ben je
hartstikke welkom! Met theater werk je niet alleen aan acteren en dans, maar ook aan je
sociale en emotionele ontwikkeling. En bij onze theatermakerij staat niet je beperking
centraal, maar je talent. Kom eens langs bij onze workshops op woensdagmiddag in LOFT
Tilburg.
Meer weten? Ga naar www.theatermakerijtilburg.nl, neem contact op met Frederik Theuwis
via 06-12477324 of frederik@theatermakerijtilburg.nl.
Een Eat & Greet op jouw locatie?
Wil jij op jouw locatie laten zien wat jij als creatieve ondernemer te bieden hebt? Dan vindt
de volgende Eat & Greet-bijeenkomst van Stichting KIVI misschien wel bij jou plaats!
Heb je belangstelling? Laat het ons weten via info@kunstisvooriedereen.nl

Jaarrekening Stichting KIVI 2016
Ons financiële jaarverslag over 2016 is in te zien op onze website.

Groet
De pepernoten en kerstballen liggen al in de winkels en al duurt het nog een maandje,
Stichting KIVI wenst alle lezers van deze nieuwsbrief alvast een hele mooie decembermaand
toe. Op een inspirerend 2018!
Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.
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