‘Prikkelende verhalen over De Groote Oorlog’
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd niet alleen aan het front, ook in het binnenland een strijd
gestreden, die van het overleven. Met heel veel ongekende wetenswaardigheden en een beetje
noodzakelijke humor brengt woordkunstenares Marcella Piessens haar vertelsel: ‘Prikkelende
verhalen over De Groote Oorlog’.
Niet toevallig kiezen we als locatie voor deze activiteit huize Tordale. Tussen 8 en 15 november
verwelkomt Tordale het mobiel atelier van ‘Coming World Remember Me’ (CWRM).
600.000. Zoveel slachtoffers vielen er tijdens de
Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem. 100 jaar
later – in de periode 2014-2018 – biedt men
wereldwijd workshops aan om 600.000 beeldjes te
maken uit klei. Één beeldje voor ieder slachtoffer.
Deze beeldjes krijgen in 2018 een blijvende plaats in
een gigantisch kunstwerk bij de Palingbeek in Ieper.
Aan elk slachtoffer wordt een meter of peter
gekoppeld. Alle beeldjes worden na het bakken
geïdentificeerd met een “dog tag”, een metalen plaatje
dat dient als het universele identificatiesysteem voor
frontsoldaten. Hierop komen de namen van de
gesneuvelde soldaat én de maker, die zo automatisch
meter of peter wordt. Een beeldje maken, kost 5 euro.
De ene helft van dit bedrag wordt gebruikt om de
materiaalkosten te dekken, de andere helft gaat naar
een goed doel voor kinderen die zich in
oorlogssituaties bevinden.
Wil je deel uitmaken van dit unieke project?
PRAKTISCH
Wanneer: woensdag 9 november 2016
Voor het maken van de beeldje is het atelier beschikbaar van 16u30 tot 20u.
Maak een concrete afspraak via het secretariaat (zie voor gegevens
onderaan)! Na 20 oktober krijgt wie ingeschreven is nog extra informatie.
Om 20u15 start Marcella Piessens met de vertelavond.
Waar:
Huize Tordale, BUSO De Wissel, Bruggestraat 39, Torhout
Kostprijs: Voor het maken van een beeldje: stort 5,00 euro vóór 20 oktober 2016 op
rekeningnummer van de kring: BE45 4738 3527 0189
De vertelavond is voor leden van de Geschied- en Heemkundige kring (alle
leden van het gezin) gratis; niet-leden steunen met 3 euro.
Wie zijn uitnodiging via e-mail of per post wil ontvangen, gelieve uw adres door te geven via
desender.decramer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be

