HELMOND
SAN MARCOS

UITNODIGING

VERBINDEN - VERBINDING is het thema van de
tentoonstelling. Reikende handen dragen dit thema.
Elkaar vasthouden is het resultaat van respectvolle
benadering.

Op zaterdae 16

juli 2022 vindt de opening plaats van de

tentoonstelling
VERBINDEN _VERBINDING
We nodig u van harte uit om ons te vergezellen bij deze
opening.
Alvorens de opening van de tentoonstelling plaats vindt,
zal Ruud van Tour als voorzitter HSM, u informeren over

activiteiten van de stedenband.
Vervolgens neemt Hajar Yagkoubi, voorheen
jongerenvertegenwoordigster bij de Verenigde Naties, u
mee in de wereld van VERBINDEN.
Locatie: Pleinzaal van het Speelhuis, Speelhuisplein 2,
5707 DZ Helmond.

Tijd: L4.30 uur
Het team van Helmond

- San Marcos

PS: gaat u ans vergezellen bij de opening van deze
tentoonstelling, dan stellen wij het biizonder op priis dot u zich
d oo rvaor aa nme ldt via pm@ helmond-sanmarcos.nl

2022; Helmond

-

San Marcos bestaat veertig jaar

Sinds 1982 actief voor wereldburgerschap; vanaf 2007 samen met
de gemeente Helmond. Het verbindend karakter in de
samenwerking met San Marcos vindt zijn basis in een respectvolle
benadering van een ieder.

Horizonte is een verblijf voor dakloze ouderen in San Marcos en
bestaat ruim 15 jaar.
Oud worden is een voorrecht dot velen wordt ontzegd,
niet alleen in San Marcos.
lvtet gevoel vertelt de fotografe Maria Garcia door middel van
haar zwart/wit foto's over het leven in Horizonte.
Het VERBINDEN van verleden en de toekomst komt tot
uitdrukking door jonge mensen in kleur deel te laten uitmaken
van deze tentoonstelling. Deze foto's zijn van Jan Balvers.

Verbinding is het thema van deze tentoonstelling;
verbinden von oud en jong.
Als expressie van de intenties van de VN lnternationale Dag van
Partnerschappen. De reikende handen van Michelangelo
verbeelden dit thema; elkaar vasthouden is het resultaat van die
respectvolle benadering.
De tentoonstelling is te bekijken vanaf 16 julí

t/m 5 september 2022

Aan de totstandkoming van deze tentoonstelling werd bijgedragen

door:
Maria Isabel Perez Garcia
Jan Balvers
Harrie Swinkels van AdProSign
Directie en medewerkers Speelhuis

