Ontwerpwedstrijd SizaSofa 2016
Stuur je ontwerp voor de SizaSofa in en maak kans op leuke prijzen!

Er komt nog een social sofa in de wijk, ditmaal voor de ingang van
Activiteitencentrum Rijkerswoerd. Ter ere van het 20-jarig bestaan van SIZA in
Rijkerswoerd heeft de Raad van Bestuur een bedrag beschikbaar gesteld om
dit mogelijk te maken, de Sizasofa.
Activiteitencentrum Rijkerswoerd speelt een grote rol in de verbinding met de
wijk. Het thema voor deze bank is dan ook “Iedereen doet mee!”. De social
sofa is een bank waaraan straks heel veel wijkbewoners samen gewerkt
hebben, van het ontwerp tot en met het plakken van de mozaïeksteentjes. Op
zo’n bank neem je gewoon even de tijd voor elkaar. Even bijkletsen of zomaar
zitten, een beetje rondkijken, mensen begroeten.
Het realiseren van de SizaSofa wordt door wijkbewoners zelf gedaan. Er zijn
twee actieve wijkbewoners samen met Siza die hierin een coördinerende rol
hebben, maar we hebben jullie ook nodig!
Ontwerp mee aan de SizaSofa!
Omdat er al een samenwerking/connectie met Siza is vragen wij specifiek aan
jullie om mee te doen bij in het ontwerpen van de bank. Het thema is:
"Iedereen doet mee!”

‘Stuur je ontwerp voor de SizaSofa in en maak kans op leuke prijzen’
Hoe?
Je kunt je ontwerp tekenen, schilderen en zelfs ruimtelijk vormgeven.
Aanleveren kan op papier (A4 of A3), digitaal en ieder ander medium of middel,
zoals klei, karton etc.
Een kunstenaar uit Rijkerswoerd, samen met een Siza medewerker en een
deelnemer van Activiteiten-centrum Rijkerswoerd maken een selectie uit de
mooiste en meest aansprekende inzendingen. De kunstenaar verbindt de
ontwerpen tot een geheel. De leverancier van de bank projecteert dit ontwerp
op de bank. Daarna kan iedereen meehelpen om de verbeelding van het thema
“Iedereen doet mee!” op de bank te mozaïeken.
Sluitingsdatum: 19 februari
Tot 19 februari kan iedereen een bijdrage leveren door ontwerpen in te sturen
naar: sizasofa2016@gmail.com
Inleveren kan ook bij:
Het Winkeltje van Activiteitencentrum Rijkerswoerd, geopend van ma. t/m do
van 9:00-16:30 en vrij van 9:00-13:00.

Zie ook de achterkant!

Leuke prijzen!
De expositie van de ontwerpen wordt georganiseerd op woensdag 16 maart van 13.30
tot 16.00 uur in Activiteitencentrum Rijkerswoerd. Deze middag is om 15.00 uur de
prijsuitreiking en de onthulling van het definitieve ontwerp. Iedereen is van harte welkom!
Deze middag organiseren wij ook een Open Dag in het kader van de week van zorg en
welzijn. Je kan dan ook een kijkje nemen bij de activiteiten van Activiteitencentrum
Rijkerswoerd.
Dit kan van 13.30 tot 16.00 uur.
Vergeet niet op je inzending te vermelden:
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Like ons: SizaSofa

Als plakker en/of plakbegeleider aan de slag?
Alle mozaïekmomenten worden begeleid door twee plakbegeleiders. We kunnen jou dus
goed gebruiken! Meld je nu aan als plakbegeleider!
Alle plakbegeleiders krijgen een workshop aangeboden. Deze staat gepland op zaterdag
9 april van 10.00 tot 16.00 uur in Activiteitencentrum Rijkerswoerd.
Voor informatie en opgave als plakker en/of plakbegeleider kun je een mail sturen aan
sizasofa2016@gmail.com of via de facebookpagina: www.facebook.com/Sizasofa

Na 9 april zal er gestart worden met het mozaïeken waaraan iedereen kan meedoen!
Werkgroep SizaSofa
Pauline Bloemendaal
Marleen van Noort
Mirjam Petrusma
Jacqueline van Maanen

