Dag jongelui!

De zomervakantie is in aantocht en de vrijheid is in zicht. Misschien reis je wel naar je bestemming met de trein? We
hebben alleszins een pittige, zomerse uitdaging voor jou. Je kan alleen of met anderen aan de slag, je werkt met een
klasgroep of met andere vrienden samen…laat je creativiteit de vrije loop!
Waarover gaat het?
2021 is het internationaal jaar van het spoor. Bovendien willen wij met heel veel Wase en Zeeuwse gemeenten dit jaar het 150jarig bestaan van de goederenspoorlijn Mechelen-Terneuzen herdenken. En we zien het groots: met fietstochten,
tentoonstellingen, kunstprojecten, poëzie, muziek en andere toeters en bellen…. Meer info over de geschiedenis en het project
vind je zeker via deze link: www.deklompdeklingevzw.be/150jaarMechelen-Terneuzen .

Hoe geef jij creatief kleur aan dit evenement?
We dagen je uit om op je eigen manier een pittige bijdrage te leveren. We verlaten graag de oude (spoorweg-)paden en gaan op
zoek naar frisse ideeën:

een ritmische groepsvoordracht over treinen en snelheid
een TikTok- filmpje dat ons van de sporen blaast.
een multimediale videovoorstelling of een zelfgemaakt animatiefilmpje
een kunstwerk, een tekening of een origineel schilderij
een podcast waarin treinen en de lijn Mechelen-Terneuzen de achtergrond zijn of de hoofdrol spelen
een swingend treinlied, een ritmisch gedicht of een spannende vertelling met een eigen geluidsdecor.
… misschien heb jij wel een ander stomend of toeterend idee??
Hoe kan je deelnemen?
Je bent tussen 6 en 12 jaar. Misschien lukt het nog om met de klas nog een originele treinwagon aan deze viering te koppelen? Dan
kan je al snel aan de slag. Je kan ook alleen, met vrienden of met je jeugdvereniging deelnemen. Laat ons ten laatste op 25 juni
weten of je deelneemt, met wie en wat jouw/jullie leeftijd is. Wij vernemen ook graag welke vorm je project zal aannemen (zie
lijstje hierboven). Voeg daarbij zeker een mailadres en telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken en wij zetten je alvast op
onze lijst. Alle inzendingen voor onze wedstrijd worden gepresenteerd aan het grote publiek tijdens één van onze jubileumvieringen
in Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland.
Je werk moet wel klaar zijn tegen 15 augustus 2021. Je kan het insturen via grensdorpen@gmail.com of afgeven te de Klinge,
Hogenakkerstraat 7. Natuurlijk voorzien wij denderende beloningen voor zoveel inzet. Meer info kan je bekomen bij Marc Mangnus,
mamangnus@zeelandnet.nl of bij Eric De Keyzer, eric.dekeyzer@gmail.com .
Dank voor je enthousiaste deelname!

