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Nie gere dan nie

Het jaar is al weer halverwege. Een jaar met veel uitdagingen, interessante 
doelstellingen maar vooral veel creatief plezier. Want Nieuwe Garde Tilburg heeft een 
jaarplanning om u tegen te zeggen. MAAR, wij zijn wel goed maar nie gek, en hebben 
dan ook hulp nodig! Wij zoeken een nieuwe digichef.

Laat je horen, en mail naar: contact@nieuwegardetilburg.nl

Geïnteresseerd in ons creatieve netwerk KLIK HIER

Liever geen nieuwsbrief KLIK HIERv

NGT - Found Footage 2011

Wat je vindt mag je houden!
Found footage 2011

In dit project willen we ons niet beperken tot found footage in de film, maar willen we 
het begrip breder trekken. Het komt erop neer dathet gebruikte beeld in welke vorm 
dan ook ooit van iemand anders isgeweest. Denk bijvoorbeeld aan een verzameling 
boodschappenlijstjes,mislukte pasfoto’s, mislukte kopietjes, gevonden 8mm film 
oprommelmarkten, fotolijstjes waar de foto nog in zit, meegebrachtesouvenirs uit 
het buitenland etc. Van al deze verzamelingen organiseertNieuwe Garde Tilburg een 
overzichtstentoonstelling tijdens de drukstbezochte week van Tilburg: de Kermis. 
 
Locatie: Nachtburgemeesterbureauin de Emmapassage in Tilburg
Opening: Donderdag 21 juli om 19:00
Looptijd: 22 juli t/m 23 juli open: 14:00 t/m 18:00

Exposanten:
Marieke Plasier
Sharon Gadellaa
Kim Pattiruhu
Tommy Raaijmakers
Ties van de Ven

NGT -  Gratis Yogales in het Leijpark

Do the pony, do the pony, scoob left, scoob right. Zwieren, zwaaien, kontje draaien. 

Na een avond los gaan in de kroeg is het zaak je kater te overwinnen. En je hoofd te 
verfrissen met een gratis potje yoga op een zonnige zondag morgen in het park
Geen zweterige lijven in een sportschool, pompende muziek en anabolen lijven die je 
afleiden van je rust die je wilt nemen samen met je kater.

De 4 yoga scholen Yogaloose, Marie Kempe, BinnensteBuiten yoga en Blauwe Parel 
yoga & meditatie geven deze zomer gratis yogales in het Leijpark in Tilburg. Bij 
droog weer, in de maanden juli en augustus, is er iedere zondag om 10.00 uur een 
gratis yogales in het Leijpark.
Wie mee wil doen, kan het beste een uur voor aanvang van de les even 
op www.yogabuiten.nl kijken of de les doorgaat, in verband met regen. 
Of via twitter @Lachende_yogi volgen. 

De verzamelplaats is het kunstwerk in het Leijpark net achter de Ringbaan Zuid.

NGT -  Spaar jij al Positoos?

Met Positoos spaar je snel en eenvoudig bij de ondernemers in je eigen buurt, denk 
aan supermarkten, winkels, horeca, kappers enz. Als positoos-spaarder ontvang je 
een persoonlijke spaarpas met chip. Hiermee krijg je korting en kun je gebruik maken 
van speciale acties en aanbiedingen bij de aangesloten ondernemers. Geef bij iedere 
aankoop je pas af en de Positoos worden automatisch bijgeschreven. Het bijzondere 
van Positoos is dat je niet alleen voor jezelf spaart, maar ook voor je vereniging. En 
aangezien Nieuwe Garde Tilburg zich sinds kort heeft aangemeld als vereniging bij 
Positoos, kan je ons clubje op deze manier een warm hart toedragen. Zo kunnen wij in 
de toekomst onze projecten blijven draaien zoals JIJ dat het liefste wilt!

Vraag dus snel je Positoos pas aan op www.positoos.nl en spaar mee voor Nieuwe Garde 
Tilburg!

Meer info: www.positoos.nl

NGT - Muzenconcerten worden ‘Palm-Parkies’

Het is weer zomer in Tilburg! En naast het massaal barbecueën,luieren in het park, en 
het nodige onweer, horen daar natuurlijk ook de ‘Muzenconcerten’weer bij!

Ditmaal onder de naam Palm Parkies, kun je elkewoensdagavond (van 6 juli tot en met 
17 augustus) met je picknickkleedjeaanschuiven bij verschillende optredens van onder 
andere De Kast en Hans DulferDance Band. Zoals de voorgaande jaren vinden de Palm 
Parkies plaats op decampus van de UvT, waar je vanaf 19.00 uur terecht kan voor een 
lekker (Palm)biertje, Frisje of Prosecco’tje, en om 20.00 uur de optredens beginnen. 
Toegangis gratis!

Voor het volledige programma en andere informatie kun jeterecht op http://www.
parkies.net.

Elke maand geven we iemand de mogelijkheid om even in de spotlights te staan met
zijn of haar werk. Deze week presenteren we:

Sander de Neef

Illustratief vormgever Sander de Neef studeerde af aan de kunstacademie St.Joost. Het 
vermogen om in korte tijd een treffend beeld te schetsen maakte hem een uitblinker 
van de afstudeergroep 2008 

Voor meer info check de website: www.sandplay-art.nl  mail: info@sandplay-art.nl
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Dit zijn onze nieuwe vrienden

Pola Netgeenman
Lebowski Fest      Tilburg
Angela      Prince
Dass Daniel      Kliphuis
Muse’m Sukkel
Vereniging      Weldaad
Ietje Mogi Tol
Ko      de Laat
Stefany Karghoti
Pete Sandcreek
...en vele anderen!!

Welkom! We zijn blij met jullie!!

Ook vriend worden? Ga naar:
Nieuwe Garde Tilburg op Facebook
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Nieuws Spreekstoel

Appeltjes Ruilen

Door: Kathy Marchand

Ohw jee. Inspringen op
de actualiteit, daar kom ik
niet onderuit. Daar komt
ie dan. Schiet mij maar af.
Ik liep niet mee met de
‘Mars der Beschaving’.
Ik heb geen petitie gete-
kend. Ik heb geen wit
kruis op mijn zwarte facebookhoofd. Vind ik het 
allemaal niet erg dan? Jawel, het gaat er wel 
érg hard aan toe. Maar nee, ik kijk inmiddels 
wel uit naar de transitie die het teweeg brengt. 
Ik heb geschreeuwd, ik heb getekend, ik heb 
menigmaal op het gemeentehuis gestreden. 
Ik heb getracht de museumsector, want daarin 
begaf ik me, bijtijds wakker te maken. Dat 
begon twee jaar geleden, of vier eigenlijk. Maar 
zolang er ‘niets’ aan de hand is... 
Ik ben mijn baan al even kwijt. En, vind ik dát dan 
erg. Nee, ik ben eigenlijk wel dankbaar. Vanaf 
september start ik mijn eigen onderneming 
‘Bouwkate’. Op dit moment schrijf ik mijn 
ondernemingsplan; doe ik vrijwillig mee aan 
allerlei projecten; experimenteer, profileer en 
netwerk ik erop los. Tja, je krijgt er wel je ontslag 
voor en het proces daaraan vooraf is niet echt 
een pretje, maar Bouwkate voelt reuze goed! 

Dialoog met mezelf: 
En eh, wat biedt Bouwkate aan? 
Projectcoördinatie en procesbegeleiding in de 
culturele en erfgoedsector.
Maar er is straks geen culturele sector meer!
Misschien. En stel: er is geen culturele sector meer. 
Dat gaan we missen. We staan weer op en gaan 
aan de slag. Denk je niet?
Jazekers, dat doen we! 
Scheppen we dan het culturele landschap precies 
zoals het voorheen was? 
Dat denk ik niet. 
Co-creatie, sociale overwaarde, social media, de 
netwerkgeneratie, disciplineoverstijgend samen 
creëren en vele van deze termen zijn denk ik een 
trend.  Een trend zet aan tot anders(om) denken en 
doen. In dit geval tot een nieuwe werkvorm, en dat 
leidt tot een - nog onbekend - landschap.
Hoe ziet die werkvorm er dan uit volgens 
jou? 
Nou, ik ken wel een onbewuste trendsetter. Nieuwe 
Garde. Al is het ‘appeltjes ruilen’ als businessmodel 
nog niet geheel uitgekristaliseerd. 
Wat bedoel je met ‘appeltjes ruilen’ als 
businessmodel?
Ik verleen jou een dienst (ik organiseer bijvoorbeeld 
een project voor Nieuwe Garde), of ik geef je een 
product waar je behoefte aan hebt en in ruil 
daarvoor krijg je van mij een appel of werkruimte 
of toegang tot het netwerk of een podium of geld. 
Kwaliteit op plek van eigen keuze te gelde maken 
+ energie door wederdienst = kwaliteit in product 
of dienst. 
En ‘kwaliteit’ en ‘energie’ zijn ingrediënt 
genoeg voor een gezonde werkvorm? 
De belangrijkste. En verder blijven we reshuffelen 
met termen. Dat doen we al zo lang. Niets nieuws 
die veranderingen. 

MENTHALERS

Door:  Pepijn Koolen

Een verbazingwekkende ontdekking. Of nou ja, 
verbazingwekkend.. Misschien hebben we het 
allemaal diep van binnen altijd al geweten. We 
zijn niet zuiver mens maar een kruising, zo blijkt 
uit een recent artikel in het Britse tijdschrift 
New Scientist. Zo’n 50.000 jaar geleden, toen 
op het Afrikaanse continent de moderne mens 
en Neanderthaler nog als twee aparte soorten 
naast elkaar bestonden, hebben de mensen 
af en toe heimelijk het hunnenbed gedeeld 
met Neanderthalers. Die kregen dan wel eens 
kinderen natuurlijk. Kleine men-thalers zeg 
maar. Die menthalertjes bleken resistent voor 
ziektes van buiten Afrika. Zo was het voor hen 
in principe mogelijk het continent te verlaten 
om zich te verspreiden over de rest van de 
wereld. De kinky oertijdavontuurtjes van onze 
voorouders hebben dus uiteindelijk tot ons 
succes geleid. Maar gemakkelijke zal het niet 
geweest zijn voor ze. De jalousie over en weer 
bij de verschillende soorten, de verzwegen 
Neanderthalervaders als groot geheim binnen 
de mensengezinnen, de identiteitscrisis 
van de bastaardpubers,...het moet voor 
sommigen ontwrichtend hebben gewerkt. Een 
voedingsbodem voor verdriet, angst en haat. 
Haat jegens de ander. De vreemdeling. En dat 
terwijl de ontmoeting van beide partijen heeft 
gezorgd voor het allergrootste succes in de 
evolutie ooit...

De tijden zijn niet veel veranderd. Discussies 
omtrent de groeiende haat en angst ten 
opzichte van de vreemdeling zijn aan de orde 
van de dag. Deze gebeurtenissen spelen zich 
nu echter eerder op sociaal-cultureel niveau af 
dan op het niveau van verschillende soorten 
natuurlijk. Maar de felheid van de discussie 
hoeft er niet minder om te zijn. Gelukkig laten 
we tegenwoordig ook nog wijze mannen 
beslissen over wat geoorloofd is ten opzichte 
van de ander en wat niet. Maar ook daar gaat er 
wel eens iets faliekant mis.  
“Grof, denigrerend en opruiend..” was het 
oordeel van de rechter over de uitspraken van 
Wilders na het monsterproces, “..dus in principe 
discriminerend...”. Als na deze woorden de 
rechtbank geëxplodeerd was, zou zonder twijfel 
het proces unaniem opgetekend worden als 
een nederlaag voor Wilders. Maar toen was daar 
de verbluffende ommekeer, de truck, de deus 
ex machina. De opmerkingen zouden volgens 
de rechter passen binnen de context en het 
maatschappelijk debat van dienst zijn. 
Ik denk dat ik komende 4 mei om acht uur maar 
eens een anorexiapatiënt in een gestreepte 
pyjama de Dam op drijf om er vervolgens onder 
luid Duits gevloek overheen te pissen. Jazeker, 
dat is grof, denigrerend en ook zeker opruiend, 
maar het past prima binnen de context zou 
ik zeggen. En wed maar dat het iets toe gaat 
voegen aan het maatschappelijk debat.

Enfin, hoe het 30.000 jaar geleden verder ging? 
De menthalers zijn niet uit vrije wil de wijde 
wereld in getrokken. Ze werden opgejaagd en 
verbannen. Alleen en ontheemd hebben ze 
rondgezworven om uiteindelijk met lotgenoten 
neer te strijken op een plek, ver weg van hun 
vaderland. In de loop van de tijd zijn ze de 
gebeurtenissen vergeten. Ze hebben zichzelf 
herwonen. Velen successen behaald. Ze hebben 
het vuur weten te temmen, het wiel getimmerd. 
Ze hebben zichzelf opgewerkt tot de heersers 
der aarde. Nu rest hun nog slechts één taak. Zich 
schikken in de nieuwe inzichten ten opzichte 
van hun identiteit. Want zeg nou zelf,... wat valt 
er eigenlijk bij menthalers onderling nou nog te 
discrimineren?


