De Mobiele Picknick Tafel (MPT) is een community-art project met een unieke mix
van kunst, theater, politiek en belangenbehartiging. De MPT wil de beeldvorming
rond om armoede en verarming, in de breedste zin van het woord, op een positieve manier beïnvloeden en gebruikt de crisis als vliegwiel voor debat en dialoog.

Mobiele PicknickTafel op 5 mei Bevrijdingsfestival Museumplein
De Mobiele Picknicktafel organiseert een openbare picknick tijdens het Bevrijdingsfestival Amsterdam op 5 mei op het Museumplein. Vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur bent u van harte welkom
bij de informatielounge op het Museumplein. Als gespreksvoer stelt de MPT u de volgende vraag:
“Waar wilt u van bevrijd worden?”
De MPT serveert dit keer geen pannenkoeken en smoothies, zoals u van ons gewend bent. De
MPT wil u in stijl ontvangen en biedt u eetbare tulpenbollen*, tulpenbladeren en bloementhee aan.
De tulpenbol staat symbool voor armoede en honger in de oorlog. Maar weet u hoe ze smaken?
Schuif aan en de MPT laat ze u proeven.
* Tulpenbollen: In de WO II dienden tulpen als voedsel. Minder bekend is dat de tulpenbol verantwoordelijk was voor de eerste speculaties op de financiële markten in de Gouden Eeuw. De piek van
de tulpenmanie was in februari 1637. Toen werden tulpenbollen verkocht voor meer dan twintig keer
het jaarsalaris van een ervaren vakman. Het wordt gezien als de eerst waargenomen speculatieve bubbel.
De term tulpenmanie is vaak gebruikt als metafoor voor een grote economische bubbel.
Agenda van de MPT in mei en juni:
De MPT staat vanaf 3 mei elke zondag op de Nieuwmarkt vanaf 13.00 uur (10 mei van 11.0013.00 uur). Verder schuift de MPT regelmatig op andere plaatsen aan, zoals op 10 juni op het
Daklozen-Festival in de tuin van het Wereldhuis. Op 21 juni is het eindspektakel de ‘Grand Picknick’ op de Nieuwmarkt. Check de website voor de meest actuele informatie en voor verslagen
van eerdere picknicks. www.mobielepicknicktafel.nl

De MPT is een initiatief van Moving Arts Project (Diane Elshout, Simon Rowe en Noud Verhave) in
samenwerking met de Bijstandsbond (www.bijstandsbond.org) en wordt mede mogelijk gemaakt door
Stadsdeel Amsterdam-centrum, Fonds Niet Voor Jezelf en Quality Bulbs in Enkhuizen*.

