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Prokkelstraaat

‘Een dag per jaar toveren we onze straat om tot Prokkelstraat.
Iedereen doet mee.’

Een schildersatelier voor mensen met een beperking,
een keramiekwerkplaats, een winkeltje. Ze zijn er in
veel steden. Open de deuren en maak er een feestje van!
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Prokkelstraaat

•

Z org dat er veel te doen is: kunst bekijken en kopen,
workshops bijwonen, muziek luisteren en maken. Voor
ieder wat wils.

•

H
 oud een open dag bij alle kunstwerkplaatsen van mensen
met een beperking. Zet een looproute uit van de ene naar de
andere werkplaats.

•

•

E en open dag alleen trekt niet genoeg publiek. Maak er een
festijn van.

B
 etrek bedrijven en andere organisaties bij de Prokkel. Goede
contacten met belangrijke instanties zorgen voor doorlopende
opdrachten en bekendheid. Soms hebben ze ook ruimte om te
exposeren.

•

B
 edenk een manier waarop passanten, buurtbewoners en
toeristen direct en ongedwongen contact hebben met de
kunstenaars.

‘Er kwam veel publiek af op het muziekfestival, en
daarmee ook op onze werkplaatsen.’

•

E en muziekfestival is een goede publiekstrekker. Het trekt
ook een breder publiek; er komen ook mensen die niet op de
eerste plaats geïnteresseerd zijn in de werkplaatsen en de
kunstwerken die daar worden gemaakt, maar die er wel voor
openstaan.

•

P rokkelen doe je samen. Laat reguliere muziekgroepen en
mensen met een beperking samen muziek maken.

•

B
 ied alle mensen ter plekke de mogelijkheid samen muziek te
maken of te dansen.

‘De kunstenaars lieten vol trots hun werk zien. Ze
kregen daarvoor veel waardering van de bezoekers.
Sommige mensen gingen zelfs naar huis met een
nieuwe aankoop.’
Variaties
aat de muziekgroepen optreden in de werkplaatsen, of in de
* Lstraten
die op de looproute liggen.
eef mensen een stempelkaart mee. Aan het einde van de
* Groute
kunnen ze de volle kaart inruilen voor een kop koffie
met een stuk appeltaart.

van een muziekfestival: een eetfestijn, expositie of
* Ieenn plaats
kunstveiling.

‘Mensen met een beperking deden onbevangen en
gedreven mee met de muziekgroepen. Ze zongen,
kondigden nummers aan, stelden de band voor en
bespeelden instrumenten.’
www.prokkel.nl
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