WIE JARIG IS TRAKTEERT!
Rasa beleeft al 25 jaar kunst met kinderen.
Geeft een kunstfeest én een kunstwerkje weg.
Even voorstellen: Rasa is een organisatie uit het Antwerpse die actuele kunst onder de
aandacht brengt van kinderen. We maken reizende tentoonstellingen en brengen deze naar
musea, cultuurcentra en bibliotheken.
Rasa kijkt samen met kinderen. Traag, niet zappend van beeld naar beeld, maar nieuwsgierig en
met uitgesproken verwondering naar wat de kunstwereld vandaag creëert. Dat we kunst voor grote
mensen aan kinderen en jongeren presenteren is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Je
moet niets verkleuteren. Kinderen weten door hun open houding en zintuiglijkheid kunst heel
goed waar te nemen. Ze verstaan echt wel de kunst om kunst te verstaan. Onze werking
nodigt dan ook uit om kunst anders te benaderen: met open ogen, kunstogen.
Zo denken we er dus over. Al een kwarteeuw werken we met respect voor kind en kunstenaar.
Dat willen we vieren en in de verf zetten. Met een groot verjaardagsfeest op 30 september in de
Verbeke Foundation.
Maar ook…
Met de release van een kijk- en leesboek, ‘Kunstogen’ geschreven door artistiek
leidster Gerd Dierckx. De exclusieve preview daarvan lees je hier.
Met een wedstrijd, iedere jonge bezoeker maakt die dag kans om een werkje van Tinka
Pittoors te winnen.
Met de première van ‘Haar’: een kunst-, kijk-, voel- en speelinstallatie voor peuters,
kleuters en hun ouders. Om te beleven met alle zintuigen. Actuele kunst beleven met de
allerjongsten: yes we can! 

Wat staat er nog op het programma?
Lancering van de kunstexpeditie. Rasa ontwikkelde een kunstroute langsheen enkele
hedendaagse werken in de Verbeke Foundation. Aan de hand van een denk- en
doeplattegrond met leuke opdrachten kunnen families deze magische plek ontdekken.
Marjolijn Prins toont voor het eerst haar ‘Kunstkussen’documentaire. Kunst ontmoeten:
wat doet dat met een mens? Doorlopend te bekijken.
Liefde, boek en lekkers in het Rasahuis. 'Open Ruimte, Open functie' het kunstwerk van
Jason Van Der Woude wordt voor een dag een Rasaplek. 'Oogst' serveert duurzame hapjes
op een speelse manier.
Kan kunst de wereld redden en wat met Rasa in de toekomst? Vida Razavi, social
entrepreneur, ontdekt het samen met haar jeugdige reporters in de toekomstraket.
Het verhalenkabinet. De gele man, kunstenares Johanna Schweizer en Fons Montevergines
delen hun Kunstkussen-avontuur in de CAST-mobiel van Joep van Lieshout.
Deze verjaardag leek ons een mooi moment voor een nieuwe huisstijl en website.
Onze festivaluitnodiging is alvast een voorproefje. De rest serveren we op het festival!
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