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3-dimensionale doeken uit Latijns-Amerika, Europa en Afrika

16 januari tot 24 februari 2016

mondiaal centrum 
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Tentoonstelling in het kader van het Festival van het Leren
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Op zaterdag 16 januari om 14.00 uur wordt een unieke tentoonstelling geopend in 

de aula van het Mondiaal Centrum aan de Roland Holsstraat 71. Arpillera’s zijn 

wanddoeken, die door vrouwen van vermiste personen tijdens dictaturen gemaakt 

zijn. De driedimensionale wanddoeken komen met name uit Chili, Peru, Ecuador, 

Colombia, Engeland, Noord-Ierland, Ierland, Duitsland en Zimbabwe. De doeken 

zijn gemaakt door vrouwen uit volkswijken en tonen indringende afbeeldingen van 

situaties uit het leven van de makers. De arpilleras verhalen over schendingen van 

de mensenrechten, over oorlog en overleven, over samen zoeken naar oplossingen 

voor de ernstige en alledaagse problemen. In veel dingen van de wereld brengen 

vrouwen op krachtige wijze met naald, draad en restjes stof hun eigen verhaal 

naar voren. De bezoekers op de openingsdag worden van harte uitgenodigd om 

bij deze verhalen stil te staan en onder deskundige leiding een eigen verhaal er 

naast te leggen. Meer info via www.lflplatform.nl.

Programma:

13.30 uur  Inloop met koffie

14.00 uur  Welkom door M.C.B.

14.00 uur  Volkslied Gracias a la Vida door Chileense zanger Manuel Leon

14.00 uur  Inleiding door Dr. Pablo Isla Monsalve, docent Latin American 

 
Studies Universiteit Leiden

14.20 uur Opening tentoonstelling

14.25 uur  Cueca (Chileense volksdans) alléén gedanst door Mevrouw Mena

14.30 uur  Volkslied van Victor Jara door Manuel Leon

14.35 uur  Bezichtiging tentoonstelling

15.00 uur  Workshop arpilleras onder leiding van de Chileense 

 
strijdster Roberta Bacic.

Meer informatie via www.mondiaalcentrumbreda.nl

Toegang gratis

Stichting Learn for Life haalt deze tentoonstelling naar Nederland 

in het kader van het Festival van het Leren. 

www.lflplatform.net / www.cain.ulst.ac.uk/quilts
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13.30 uur  Inloop met koffie / thee

14.00 uur  Welkom door MCB

14.05 uur  Lied vh volk: “Gracias a la Vida” door Manuel Leon

14.10 uur  Lezing van Pablo Isla Monsalve, docent Latin American   

 
   Studies universiteit Leiden

14.30 uur  Opening expositie

14.35 uur  Cueca (Chileense volksdans) door mevrouw Mena

14:40 uur  Lied van het volk van Victor Jara door Manuel Leon

14.45 uur  Bezichtiging expositie (met hapjes)

15.30 uur  Koor “Tegen de Wind Mee”

15.45 uur  Workshop Arpilleras o.l.v. de Chileense 

 
   strijdster Roberta Basic

17.15 uur  Einde workshop (drankje)


