Herberg Boschoord en
tiny hero PRODUCTIONS
nodigen u uit voor het

FoodLab
co-creatie van mens en natuur

Voorproefje / Amuse
9 juni 2019 klokslag 17 uur

FoodLab & Onderzoek
24, 25 & 26 juni 2019

Hoofdgerecht
26 juni 2019 17-20 uur

Een groep van ca. 10 kunstenaars onderzoekt het thema

Voeding of Vulling?

Met dit onderzoek willen zij bijdragen aan goede voeding in de
ruimste zin van het woord voor mens en planeet.
Op 26 juni serveert het OnderzoeksTeam de resultaten in woord,
beweging, beeld, klank en/of kleur, in de vorm van een zinnenprikkelende
Maaltijd, levende Expositie, muzikale Lezing en smakelijk ErvaringsLab.
Kosten €35 inclusief maaltijd
Aanmelden Hoofdgerecht voor 23 juni via: info@herbergboschoord.nl

Voeding of Vulling?
Maak de onderzoeker in u wakker!
Wordt lid van ons OnderzoeksTeam

Nieuwsgierig, hongerig en/of dorstig
naar hoe je kunt bijdragen aan voedzame ingrediënten voor mens en planeet?
Voorproefje/ Amuse: 9 juni, klokslag 17 uur
Marjolein Baars en Marianne Aerts ontsteken het onderzoeksvuur. Zij geven een kijkje in de
keuken van het FoodLab. Heeft dit de onderzoeker in u wakker gemaakt en wilt u wezenlijk
bijdragen aan het onderzoek, meldt u aan: info@tinyhero.nl

FoodLab & Onderzoek: 24, 25 & 26 juni 2019
Het onderzoek vindt plaats op Herberg
het OnderzoeksTeam ter plekke
aarde wezenlijk? Wat geeft rust,
evenwicht en inspiratie? Herberg
de alchemistische pot waar alle
onderzoek bijeen

Boschoord. Drie dagen lang verzamelt
waarnemingen. Wat voedt mens en
energie, plezier, beweging,
Boschoord is a.h.w. de ‘kookpan’;
verzamelde ingrediënten uit het
gebracht worden.

Om de voedingswaarde van deze
plek te bepalen, openen we onze
zintuigen, vormen we een levend
beeld van de aanwezige dynamiek,
verbinden we ons met de omgeving
om de (dis-)harmonie in het
onderzoeksgebied te ervaren én
verklanken we de diverse
trillingsfrequenties door af te
stemmen en er te zijn.
Het praktisch onderzoek wordt afgerond door de bevindingen en nieuwe inzichten in woord,
beeld, beweging, klank en/of kleur weer te geven om te delen met het publiek.

Hoofdgerecht: 26 juni 2019, 17 - 20 uur
Het OnderzoeksTeam serveert de onderzoeksresultaten van Voeding of Vulling? in woord,
beweging, beeld, klank en /of kleur, in de vorm van een zinnenprikkelende Maaltijd,
levende Expositie, muzikale Lezing en smakelijk ErvaringsLab.

Voor informatie & aanmeldingen:
Marjolein Baars: info@tinyhero.nl
Marianne Aerts: info@herbergboschoord.nl

Even voorstellen

Voeding of Vulling?
ligt ons na het hart ligt. Onze intentie is ’iets’ doen voor de wereld. In de zin van betekenis en
zingeving en GOEDE VOEDING in de ruimste zin van het woord creëren.
tiny hero PRODUCTIONS creëert projecten en trainingen waarin

kunst en samenleving elkaar ontmoeten. Waarin actuele sociale
vraagstukken aangekaart worden door middel van 'cooperative
creative action' die mensen in staat stelt om Ready to Act te zijn.

Good Food Soul Food Whole Food is een doorlopend onderzoek
naar voeding in de ruimste zin des woords. I.s.m. (internationale)
kunstenaars, burgers, belangstellenden, filosofen en wetenschappers die bereidt zijn om van en met elkaar te leren.

Herberg Boschoord ligt midden in de bossen, heeft een heerlijk
terras, lunch van woe t/m zo en aanschuifdiner op vrij en za.
Regelmatig worden culturele en sociale evenementen georganiseerd, zoals exposities, muziek, theater, lezingen en workshops.
Herberg Boschoord , Zwarteweg 2, Lage Vuursche
T 035 6851708

Het OnderzoeksTeam bestaat uit:
Marjolein Baars (1958) is initiatiefneemster van Voeding of Vulling?
Zij is theatermaakster en trainer, werkt vanuit de Michael Chekhov acteertechniek en clownerie, maakt voorstellingen en ontwikkelt trainingen en innovatieve projecten. Haar focus ligt op co-creatie met mens
en natuur: bijdragen aan meer menselijkheid en liefde voor de natuur.
Marianne Aerts is de uitbaatster van Herberg Boschoord. Haar intentie
is om een multi functionele plek te creëren waar onderzoek, uitwisseling, genieten en aandacht voorop staan.
Met respect voor de plek nodigt zij iedereen uit tot deelname.
www.herbergboschoord.nl

Even voorstellen

Voeding of Vulling?
ligt ons na het hart ligt. Onze intentie is ’iets’ doen voor de wereld. In de zin van betekenis en
zingeving en GOEDE VOEDING in de ruimste zin van het woord creëren.
Simonne Moesen werkt als actrice, zangeres & componiste, coacht anderen in voorstellingen en creëert eigen werk. Waaronder de tedere, bloedmooie en grappige concertante vertelling Tanto Amore. Hierin belichaamt
zij de heldinnen van Puccini, trekt je mee door hun stormachtige levens
en laat de mooiste Puccini-aria’s op je los.
Charlotte Langemeijer is clown en onderzoeker. In beide ambachten is het
startpunt een nieuwsgierige nog niet wetende blik. Wat zie ik vandaag?
En vertelt mij dat iets? Deze blik is geen vanzelfsprekende. Ik vergeet hem
vaak te openen. En toch en toch wil ik dat dit de motor is, die mij in beweging zet.
Misschien dat ik dan, ooit,
in mijn verbeelding een landkaart kan openen,
die mij de route toont die mijn hart heeft willen gaan.
Suzan Hordijk (1964 ) is dierenarts en natuurtherapeut. Zij werkt in cocreatie met de natuur aan een optimale gezondheid van dier, mens en
leefomgeving. Hierbij gebruikt zij o.a. klank en stem. www.dekapschuur.nl

Pauline Gerner (1953) kunstzinnig therapeut, clown, systemisch werk en
voice dialogue, onderzoeker, student, nu werkzaam in de Hortus in Amsterdam. Schoonheid, kunst en natuur als voedsel voor de ziel, verbinding
met en heling van de aarde.

Hans van Lunteren (baritonsaxofoon), Marieke Klomp (alten sopraansaxofoon), Tess Broekmans (cello) en Elise Menick (viool) vormen het onconventionele Plovdiv Kwartet.
Laverend tussen jazz en licht klassiek, tussen hedendaags
en wereldmuziek, met verrassende improvisaties en nietalledaagse klankkleuren verkennen zij op eigen wijze het
thema Vulling of Voeding?.

