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Welkom,

op hét netwerkfestival van maatschappelijke organisaties
(MO’s) in Tilburg. Het netwerk dat verbindt, zorgt voor kennen
en gekend worden én voor sector-overstijgende, verrassende
samenwerkingen, tussen zowel professionele MO’s als
burgerinitiatieven. Vanavond ga je kennismaken, ontmoeten en
verbindingen aan. En misschien ontstaat er al een eerste prille,
onverwachte samenwerking!
We hebben een verrassend straattheater-programma voor je
in petto. Geniet van leuke optredens en de ontspannen sfeer.
Je gaat met een glimlach op je gezicht, rijker in contacten,
ideeën en inzichten naar huis. Met mogelijk een onverwachte
samenwerkingsafspraak of een concreet antwoord op een
van de vragen die je vooraf had.
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PROGRAMMA

LOPENDE STRAATACTS

MensenWensen Live Matching
Spelers: Liselotte Backx & Anke Vandael

Deze twee mimespelers regelen op basis
van jouw wensen de best passende
ontmoeting. Speciaal voor jou regelen ze
een bijzondere ontmoeting met een
festivalbezoeker. Laat je verrassen!

The Blue Guys

Gewapend met camera en microfoon lopen The Blue Guys rond op
het MooMo Festival. Waar ben jij het
meest trots op?
Waar word jij door geraakt? Zet
jezelf op de film en op de kaart door
The Blue Guys aan hun blauwe jasjes
te trekken en hun podium te betreden! Alle interviews worden tijdens
het festival gepresenteerd en zijn
daarna terug te zien op
www.theblueguys.nl

De Peepshow

Spelers: Bente Konings, Dirk Hulsenboom,
Jan de Beer

Drie mysterieuze mensen met een groot
zwart doek. Voordat je het weet, ben je
onderdeel van een tableau vivant. Word
je gestrikt, laat je dan verleiden om op
een bijzondere manier het gesprek aan
te gaan met andere bezoekers! Ontmoet
nieuwe mensen en heb een goed
gesprek. Dit leidt tot inspiratie, dilemma’s
en leuke verhalen.
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De Biechtstoel

Spelers: Lotte Melisse,
Thereza Kooijmans

De politieagenten De Wit en de
Witter zijn op zoek naar festivalbezoekers die nader aan de tand
moeten worden gevoeld. Je kunt
dus gearresteerd worden op
verdenking van onvoldoende
contactmakerij. De Wit en de Witter
stoppen niet voordat alles is
opgebiecht! De enige manier
om vrij te komen is een nieuwe
samenwerking aan te gaan.

Waarzegster Suus

Speler: Suus van de Broek

Deze door de wol geverfde voorspeller van succesvolle nieuwe
contacten en relaties leest jouw gedachten, herkent je verborgen
verlangens en nog onvervulde wensen. Gaat zij voorspellen met
wie jij deze avond contact hebt?

De Pitchlift

Speler: Tom Heintz

De lift gaat op en de lift gaat neer.
Tijd genoeg voor het bedenken
van een sprankelende tekst voor
de presentatie van jouw organisatie.
Tom Heintz verleidt en begeleidt je
tot het schrijven en presenteren
van een ultrakorte elevatorpitch
waarvan je nog jaren profiteert.

MooMo
FESTIVAL

OPTREDENS

FIRST DATE PODIUM (CLUB SMEDERIJ)

De Coup Internationaal straatorkest

Het ongesubsidieerde huisorkest van een verenigd Europa,
slechter van muzikale grenzen en armoe. Met een omvangrijke
bezetting van gezang, geblaas en slagwerk wordt menig
evenement te lijf gegaan met een uitgebreid en dwars
repertoire van Blues, Klezmer, Calypso’s, Walsen, smartlappen
en zomerhits van toen.

HarryActie

Zanger: Harry van Aken

Van soul tot pop en van klassiek tot
hiphop. HarryActie is een geboren
zanger, songwriter en entertainer
die met zijn heldere stem en
karakteristieke verschijning ieders
gevoelige snaar weet te raken.
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FIRST DATE CAFÉ (CLUB SMEDERIJ)

Dating Spot First date
Speler: Jolijn Tuenter

Ben jij met iemand in contact gebracht,
heb je de persoon gevonden die is
voorspeld of heb je zelf een
verrassende ontmoeting met een
van de bezoekers? In het First Date Café
wacht je een warm ontvangst die uit kan
monden in een therapeutische ervaring
om niet te vergeten.

Het Diner

Speler: Kevin McKee

Samen met een of meerdere
bezoekers een klein hapje eten?
Dat kan in het First Date Café.
In dit topklasse eetcafé word je
uitgenodigd gebruik te maken
van het vaste dagmenu.
Uiteraard wordt het diner
opgediend door een
vijfsterren-ober. Het zal je
aan niks ontbreken! Enige
vorm van samenwerking
met je gasten is aan te bevelen…

SECOND LOVE PODIUM (DE NWE WERKPLAATS AMARANT)

Blind Date Hotel

Spelers: Marleen Brons i.s.m. Amarant

Het kan je zomaar gebeuren dat je wordt uitgenodigd om iemand te
ontmoeten in het Blind Date Hotel. Eenmaal in de hotelkamer wacht je
rustig op de date die je is beloofd. Een ontmoeting met een verrassende afloop. Uiteraard is nazorg geregeld.
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Relatietherapeut Mies Verbind
Voorstelling Helder Theater

Een cliënt en een aanbieder gaan met elkaar in gesprek om een
relatie die is gestrand door een dilemma zoals eenzaamheid, druk
van de maatschappij of dementie te redden. Relatietherapeut Mies
Verbind bijzondere relaties met bijzondere dilemma’s. Kunnen we
jullie relatie weer fiksen?

Het Huwelijk

Speler: Cees Bruurs

Stap in het huwelijksbootje en teken een contract voor
toekomstige samenwerking.

EN VERDER…
Checklist point

Streep alle punten op de checklist af en ontvang een
waardebon voor twee gratis koppen koffie of thee in een Tilburgs
wijkcentrum naar keuze. Handig om je opgedane contact te
verdiepen!
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