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Embracing Life organiseert Culture Mix in GOC
Gontrode
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MELLE - Een Culture Mix: wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een mengeling van culturen, die

uiteenlopende genres dans en muziek uit verschillende tijden brengen? We vroegen het aan de
organisatoren zelf.
Kathleen Hales uit Melle is stichter en voorzitter van de VZW Embracing Life, die op 31 maart 2009 in het leven
werd geroepen. Deze liefdadigheidsinstelling zette een project op touw in Angou (Togo): er werd gestart met twee
pilootklassen, waar les wordt gegeven aan jong volwassenen die niet de kans hebben gehad om school te lopen.
De bedoeling is om op termijn een opleidingscentrum te bouwen met allerlei mogelijkheden, waarbij de plaatselijke
bevolking nauw wordt betrokken.
Op zondag 28 maart om 16 uur organiseert Embracing Life in het GOC te Gontrode een CULTURE MIX.
Kathleen Hales: ‘We brengen een cocktail van dans, zang en muziek We willen de mensen laten proeven van een
ruime waaier van genres: van middeleeuws frivool tot gabbers hardcore ‘hakken’. Mijn zoon en zijn vriend (Jim &
Timo) geven een demonstratie ‘hakken’, onze vice-voorzitter Ann danst bij Capriool uit Gent en zij brengen een
perfectie reconstructie van hofdansen uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Er is een optreden van Nouna’s
Band: een opkomend trio met jazz, afro-beat, rock en dub op hun repertoire. Leuk detail: Nouna is Togolees! Sipho
brengt traditionele afrikaanse dans en zang, Deborah demonstreert hiphop. Kortom, het wordt een namiddag met
voor elk wat wils.
De doelgroep van dit optreden is 16 jaar en ouder. Na de optredens is er voor het publiek mogelijkheid tot initiatie
van alle dansen die werden gedemonstreerd. Ambiance verzekerd!
Het is niet enkel de bedoeling op deze namiddag fondsen te werven voor ons project, maar ook om mensen te
sensibiliseren voor wat leeft in Afrika, meer bepaald Togo.' Wie hierover nu al meer wil weten, kan even kijken op
de website.
Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa. Er zijn uiteraard ook drankjes en hapjes te verkrijgen.

