Patiënteninformatie
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Kijken en beleven

Patiënteninformatie

Je bent zelf graag creatief bezig? Je gaat wel
eens naar een museum of je kent zelf
kunstenaars? Als dat zo is, dan zullen de I AM
HEARD-workshops je zeker bevallen.
Ook als je niets met kunst te maken hebt of wil
hebben, horen we dat graag.
Want wij komen zeker langs.
Begeleiding
Trui Verhasselt: 0485 78 90 17
Gestalttherapeute en lid DAVID vzw
Astrid David: 0485 93 58 07
Kunsthistorica en oprichter DAVID vzw
Extra informatie bij het verplegend personeel.

Foto van een patiënt die in de
KICK!-box heeft gesnuffeld.

Kunstnierafdeling

DAVID vzw
Phoenixstraat 148
9000 Gent
www.david-vzw.be - info@david-vzw.be

I AM HURT, ik ben gekwetst
I AM HEARD, ik word gehoord
Onder peterschap van Jan Hoet

Met medewerking van Cera, Stad Gent,
S.M.A.K., Provincie Oost-Vlaanderen

December 2013 - 1431

G e z o n d h e i d s Z o rg m e t e e n Z i e l
tel.: 09 260 60 60, www.azmmsj.be
Campus Maria Middelares: Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent
Campus Sint-Jozef: Kliniekstraat 27, 9050 Gentbrugge

G e z o n d h e i d s Z o rg m e t e e n Z i e l

Hemodialyse
Leren leven met hemodialyse is niet gemakkelijk
en heeft een grote impact op je leven en dat van je
omgeving.
Misschien vind je als dialysepatiënt troost of steun
bij familie en vrienden.
Misschien voel je je, willens nillens, in het ziekenhuis als in je tweede thuis.

I AM HEARD
Vanuit DAVID vzw katapulteren we een box, een
minimuseum of KICK! op je bed.
Je vraagt je af waarom? Wel, DAVID vzw gelooft
dat kunst een rust- en een lichtpunt kan zijn in de
tunnel.
Kunstenaars bekijken het leven anders, kijken verder, kijken vanuit een andere hoek. Jij en ik kunnen
inspiratie halen uit hun werk.

Praktisch
Hoe?
Contactmoment 1
Snuffelen in de KICK!-box, het
S.M.A.K.-minimuseum.
Contactmoment 2
Getuigen
Contactmoment 3
Verbeelden: je maakt in dialoog met het werk van
de kunstenaar Franco Angeloni (°IT, 1969) een ‘My
Favorite Gene Jar’, of een bokaal met je gen. Het
resultaat zal eruit zien zoals op de foto hieronder.
Het wordt een gelabelde pot die een plaats zal krijgen in ‘The Super Genetic Market’ van Angeloni.
Waar?
Vanuit je bed of zetel.
Hoelang?
3 keer 30 minuten.
Wanneer?
Vanaf december 2013.
Met wie?
Astrid en Trui.

