
DATUM  TIJD  LOKATIE  ACTIVITEIT

Zaterdag   4 april 13.00 uur Nieuwmarkt  de MPT gaat de straat op
     De MTP gaat in creatieve dialoog met het publiek onder het genot van over  
     heerlijke pannenkoeken, gezonde smoothies en meer. 
     Thema: Beeldvorming over armoede en crisis, deel 1

Dinsdag     7 april 16.00 uur Waterlooplein de MPT gaat de straat op
     De  wethouder en de ambtenaren worden gevraagd om aan te schuiven. 
     De MPT gaat in creatieve dialoog met het publiek onder het genot van over  
     heerlijke pannenkoeken, gezonde smoothies en meer.
     Thema: de overheid.

 Zaterdag  11 april 13.00 uur Nieuwmarkt  de MPT gaat de straat op
     Henk Kroon doet performance en gedichtencyclus over de kredietcrisis.
     De MPT schuift aan met een hapje, een drankje en ruimte voor dialoog.

Dinsdag     14 april 16.00 uur Waterlooplein de MPT gaat de straat op
     De MPT gaat in creatieve dialoog met het publiek onder het genot van over  
     heerlijke pannenkoeken, gezonde smoothies en meer.
     Thema: Wat vind ik?
     Special Guest voor een muzikale verrassing:  DJ Ventilator

Zaterdag    18 april 14.30 uur Dijktheater, Da Costakade 160, Amsterdam   
     Concert van het NedPhoGO! Klassiek programma met strijkkwartetten van 
     Beethoven en Schubert van musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest.   
     De Mobiele PicknickTafel is erbij met een hapje, een drankje en gespreksvoer. 
     Toegang gratis.

Dinsdag     21 april 13.00 uur Waterlooplein de MPT gaat de straat op
     Theo Veenboer, spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond, geeft de workshop   
      ‘Omgaan met reïntegratie-trajecten en onderhandelen met consulenten’. 
     Roelie Dijkstra en de MPT schuiven bij hem aan.

Zaterdag   25 april 13.00 uur Nieuwmarkt  de MPT gaat de straat op
     De MTP gaat in creatieve dialoog met het publiek onder het genot van over  
     heerlijke pannenkoeken, gezonde smoothies en meer.
     Thema: Beeldvorming over armoede en crisis, deel 2.

Dinsdag     28 april 13.00 uur Waterlooplein de MPT gaat de straat op
     Straat-spreekuur van de Bijstandsbond voor mensen met een minimuminkomen.   
     Met Mark van Hoof van VHM advocaten en meer.

Dinsdag     5 mei 14.00 uur  Museumplein 5 mei viering
     Met de Bijstandsbond en de MPT:  “Feest,  spannend theater,  scherpe actuele   
            debatten,  de mooiste muziek, de heerlijkste pannenkoeken, de gezondste 
     smoothies en de vraag: ‘Waar wilt u van bevrijd worden?’ ” 
     Special Guest voor een muzikale verrassing:  DJ Ventilator

Naast deze data zal de MPT regelmatig spontaan op onverwachte plekken aanschuiven. 
Check de website www.mobielepicknicktafel.nl voor de meest actuele informatie.

Meer informatie?  Bellen kan naar 020-6209-240 of 0620-438-929  of mail naar info@elshoutenverhave.nl

DIENSTROOSTER APRIL MOBIELE PICKNICKTAFEL

MPT is een initiatief van Moving Arts Project (MAP) en de Bijstandsbond
en wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Amsterdam Centrum en Fonds Niet Voor Jezelf.

De Mobiele PicknickTafel (MPT) is een community art project waarbij kunst en theater op 
een onorthodoxe en laagdrempelige manier worden ingezet ten behoeve van de dialoog rondom 
het thema ‘armoede’ (in de breedste zin van het woord) in de binnenstad van Amsterdam’.


