Postcards from Home: Een project dat
Europeanen verbindt via ansichtkaarten
Stuur een kaart naar Galway, Europese Culturele hoofdstad.
Krijg een kaart van iemand uit een ander Europees land,
en een cadeautje uit Galway.
Blijf kaarten uitwisselen met je nieuwe Europese
penvriend.
Ontmoet elkaar in (on-line) workshops waarin je, op creatieve manieren (op
ansichtkaart-formaat) vorm geeft aan je ervaringen tijdens de winter en deel
deze via ‘Postcards from Home’.

Wat maakt dat je je thuis voelt?
Is het iets of iemand in je omgeving, of juist de plek? We zouden
graag alle ideeën en ervaringen over ‘je thuis voelen’ delen.
Juist nu, in een tijd dat thuis belangrijk is. Delen met mensen in
Europa, voor wie ‘thuis voelen’ op dit moment misschien lastiger
is, of een andere betekenis heeft gekregen.
We nodigen iedereen (alle leeftijden) uit heel Europa uit om drie
ansichtkaarten te sturen, waarin je laat zien;
- Wat ‘thuis’ op dit moment voor jou betekent/ ’Thuis’ is…
- Een herinnering aan ‘thuis’/ ’Thuis’ was…
- Een droom over ‘thuis’ in de toekomst/ ‘Thuis’ wordt …
Je kunt werken in allerlei creatieve vormen; een paar woorden,
een kort gedicht, een foto, een stukje muziek. Je kunt zelfs
digitale ansichtkaarten uitwisselen met je nieuwe penvriend.

‘Postcards from Home’ is een onderdeel van het Amateo project
‘Connecting the unexpected’. Dit project is een mix van live en
digitale workshops en start in november in Galway (Ierland) en
loopt door tot eind mei 2021 Maribor (Slovenië).

Wil je meedoen?
Stap 1: Stuur voor 15 november een zelfgemaakte ansichtkaart
naar “GALWAY, Ierland” Vergeet niet je eigen naam en adres
te vermelden, als je zelf post wilt ontvangen! Thema voor deze
eerste kaart is ‘Thuis’ is…
Stap 2: Je ontvangt een zelfgemaakte kaart van iemand anders
uit een ander Europees land, en een cadeautje van Galway,
Europese Culturele hoofdstad 2020
Stap 3: Ga door met kaarten maken en sturen naar degene van
wie je een kaart hebt ontvangen

Optioneel: Doe mee met de workshops en laat zien wat jezelf
hebt gemaakt! We organiseren verschillende creatieve workshops
in Galway en Maribor. Deze zijn ook on-line te volgen. Je kunt
voorbeelden bekijken en inspiratie op doen. Wij ontvangen graag
foto’s van de kaarten die jezelf hebt gemaakt. Hier is de link naar de
website: www.amateo.org/postcards-from-home)
*De kaart die je hebt gestuurd naar Galway zal ook anoniem
worden gebruikt in de workshops in Maribor.

Gebruiksaanwijzing:

Deelname

•
•
•

Door een kaart te sturen, stem je er mee in dat we deze
kaart en je adres doorsturen naar een andere deelnemer
aan het project, met wie je vanaf dat moment en voor de
duur van het project verbonden bent als penvriend.

•
•

Print deze gebruiksaanwijzing
Vouw hem op de stippellijnen
maak je eigen ansichtkaart rondom het thema;
‘Thuis is…’ en plak deze op het aangegeven vak.
Dat mag van alles zijn; een tekening, woord, foto…
Vul op de achterkant je eigen adres gegevens in.
Je kunt ook een eigen kaart sturen. Vergeet dan
niet je eigen adres gegevens in te vullen op de
achterkant

Je wordt uitgenodigd om nog twee kaarten te sturen;
1. ‘Thuis was…’ (in december/januari)
2. ‘Thuis wordt…’ (in februari/maart)
De verzonden kaarten zullen anoniem worden gebruikt
als inspiratie bron in de workshops die we organiseren in
Maribor (Slovenië) in mei 2021

Naam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaats + land:

Thuis is...

Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
Ierland

