Uitnodiging
Best of the Fest 2016  ‘Theater en Zorg, Samen in Beweging!’  1 september 2016  Parktheater Eindhoven
Geachte heer, mevrouw,,
Begin september organiseert Parktheater Eindhoven voor de derde keer het theaterfestival 
Best of the Fest
.
Podiumkunsten uit het zogenoemde Districts of Creativity Network (
DC Network
) vormen het middelpunt. Brabant is
lid van dit netwerk.
Het festival biedt buiten de reguliere programmering om ook een randprogramma aan: op 
1 september, van 12.30
16.45 uur
, is dat de inspiratiebijeenkomst 
‘Theater en Zorg, Samen in Beweging’
.
Hierbij nodigen wij u van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen en samen met andere partners uit de zorg
en creatieve sector dieper in te gaan op verbindingen tussen zorg en podiumkunsten. Kan het samenbrengen van
kennis en kunde uit zorg en theater tot nieuwe en sterkere praktijken leiden? Wat is daarvoor nodig, hoe creëer je
impact? Kunst als medicijn?
De bijeenkomst staat onder leiding van wetenschapsjournalist 
Mark Mieras
en wordt gelardeerd met bezielende
voorbeelden van onder meer 
Dance for Health
,
Het Huispaleis
uit Vlaanderen en 
Stichting Theater, Zorg en Welzijn
.
Het programma vindt u in de bijlage.
Deze middag is gericht op professionals uit theater en zorg. Beide sectoren zijn sterk in beweging. Binnen de zorg
wordt al lang gewerkt en geëxperimenteerd met kunst en theater. Er is veel ervaring; er zijn mooie voorbeelden en
ook minder mooie. Het netwerk Brabant Region of Smart Health is op dit snijvlak actief en volop in beweging.
Verbinding met professionele netwerken uit de kunsten kan meerwaarde genereren. De sectoren kunnen van elkaar
leren. Creativiteit is een gemene deler, werken met en voor mensen ook.
Wij verwelkomen u als gewaardeerd professional binnen ons netwerk graag als deelnemer aan ‘Theater en Zorg,
Samen in Beweging!’.
Aanmelden kan via: 
http://goo.gl/forms/zMQhvlfThDnJIcWY2
Wij zien uw aanmelding graag zo snel mogelijk tegemoet, doch uiterlijk 20 augustus 2016. Het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt. Deelname geschiedt in volgorde van binnenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Graag tot 1 september, met hartelijke groet,

Parktheater Eindhoven
Netwerk Brabant Region of Smart Health
BrabantDC

NB Mark Mieras is wetenschapsjournalist. Hij doet al jaren onderzoek naar de werking van kunst op de kwaliteit van
leven. Kan kunst ons gezonder maken? Wat doet kunst met de vitaliteit van mensen?
Voor degenen die nog een hapje willen eten en een voorstelling willen bekijken is er de mogelijkheid om voor eigen
rekening nog een avondprogramma te volgen. Meer info hierover op 
www.bestofthefest.nl
Enkele links ter inspiratie:
debat over kunst en gezondheid
visie autisme
horen en zien
bipolaire stoornis en creativiteit
kunst en handicap

