COME ALIVE
Kunsttentoonstelling deelt liefde zonder reden
3 juni t/m 31 juli, Het Nieuwe Muntgebouw, Utrecht
Hierbij nodigen we jullie uit om de tentoonstelling COME ALIVE te bezoeken! COME
ALIVE is een grootschalige ervaringstentoonstelling in Het Nieuwe Muntgebouw in
Utrecht over sensualiteit en intimiteit als levenskracht. 45 (inter)nationale kunstenaars
tonen met installaties, films, games, geur, geluid en performances hoe zij liefde zonder
reden delen.
In de oude smeltruimte van Het Muntgebouw, waar ooit keiharde munten werden geslagen, wordt
alles vloeiend. Dit hebben we nodig, juist nu het in onze samenleving steeds ingewikkelder lijkt te zijn
om sensualiteit en intimiteit toe te laten. Erotiek is veel meer dan seks. Onze lichamen bloeien op
door fysiek contact; als een vitaliteit die wonden heelt. Door aanraking, beeld, geur en geluid in te
zetten, trekken de kunstenaars in COME ALIVE alle registers open om onze lichamen een stem te
geven. De fysieke ervaring helpt aangeleerd gedrag af te leren en frisse kennis toe te laten,
waardoor we met een nieuwe bril naar onszelf en anderen kunnen leren kijken.

www.come-alive.nl
In de belevingswereld van de jongeren is erotiek niet weg te denken. Je lichaam verandert, je wordt
je bewust van jezelf en van hoe je je tot anderen verhoudt. Dit gaat vaak gepaard met een hoop
onzekerheid en spanning. Zonder het direct te hebben over de bloemetjes en de bijtjes kan intimiteit
en sensualiteit veel teweegbrengen. Giechelende jongeren en blozende wangetjes verwachten we
bij COME ALIVE zeker tegen te komen. Door middel van een kietelopdracht in de klas en een tour
door de tentoonstelling hopen we de jongeren dichter bij zichzelf en elkaar te brengen. Juist na een
periode van afstand, hebben we erotiek als levenskracht nodig!

Praktische informatie op de volgende pagina

Groepsrondleidingen
Voor groepen kinderen en jongeren (vanaf 10 jaar) bieden we een tour door de tentoonstelling
op basis van Art Based Learning. Tijdens de tour geven de leerlingen, door middel van gesprek
en ervaring, vanuit hun eigen perspectief betekenis aan de kunstwerken. De tentoonstelling sluit
goed aan bij de kunst- en culturele (school)vakken, maar is ook interessant om vanuit het
perspectief van burgerschapsvorming te bezoeken.
We bieden ter voorbereiding voor de tour een kietelopdracht aan die leerlingen in de les of thuis
kunnen uitvoeren. Ook bieden we tools om achteraf een nabespreking in de klas te organiseren.
Deze opdrachten en tools zijn optioneel, maar functioneren als een uitstekende methode om de
ongemakkelijkheid rond het thema erotiek te doorbreken.
Rondleidingen kunnen gereserveerd worden op woensdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 12
uur en van 12 tot 13 uur tijdens de duur van de tentoonstelling. Een tour duurt ongeveer een uur.
De groepsgrootte van de tours is maximaal 15 personen exclusief begeleiding vanuit school. Er
kunnen twee tours tegelijk plaatsvinden.
Via Eventbrite kan je een tijdslot reserveren. Zorg dat je de volgende informatie bij de hand hebt:
Naam van de school, informatie over de groep, informatie over de contactpersoon en
groepsbegeleiding vanuit school. Klik hieronder op de link:

Tijdslot reserveren!
De kosten voor een tour bedragen: €6,- per persoon (incl. toegang tot de tentoonstelling).
We zijn aangesloten bij CJP onder Stichting Niet Normaal INT. De betaling verloopt per
facturatie.
Ontvangst
De locatie is Muntkade 90, 3531 AK te Utrecht. De ingang van de tentoonstelling is rechts
naast restaurant De Zware Jongens. Het is op +/- 10 minuten loopafstand van Centraal Station
Utrecht. Of 5 minuten lopen vanaf Tramhalte Graadt van Roggenweg, Utrecht.
De tentoonstelling is rolstoeltoegankelijk!
Voor verdere vragen bel +31 6 44 92 56 42
of mail sharon@come-alive.nl

