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Speeldata Eiwerk
21-10-14 Optreden DWZS
13-11-14 Nuts Ohra + Ei
16-11-14 Slotoptreden
20-11-14 Slotoptreden
24-11-14 GGZ+ workshop
……………………………...
Doneer!
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Eiwerk is een ANBI

Eiwerk laat zich horen!

Het streven van Eiwerk is om wereldberoemd te worden in de regio Amsterdam.
Daar komen onze deelnemers vandaan. Kwetsbare deelnemers die als ze kunnen
werken, graag willen werken. Maar ze willen ook muziek maken. Muziek is hun
voeding. Het Ei-complex is een muzikale thuisbasis, een opstapbasis en
terugvalbasis. Zeker de komende jaren, waarin zoveel gaat veranderen zijn creatieve
thuisplekken zoals Eiwerk nodig. Heeft Eiwerk recht van bestaan met de tachtig
mannen en vrouwen die wekelijks op het Ei komen? Waarom moet Eiwerk blijven?
Meike, Marin en Jan gaven antwoord op deze vraag in een live uitzending van Radio
Signaal op donderdag 18 september 2014.

http://www.salto.nl/streamplayer/stadsfm_ondemand.asp?y=14&m=09&d=18&t=1100&s=811
(voor het afspelen is windows explorer vereist)
…………………………………………………...……………………………………………………………

Muziek is beter!

..........................................
Joost:
mijn droom is dat ik
mensen met mijn muziek
een klein beetje geluk kan
geven
..........................................
Stichting Ei-werk
HJE Wenckebachweg 115
1096 AL Amsterdam
Telefoon
06-55537630

De Ei-band Green Lights (links) heeft zich met eigen
repertoire opgegeven voor de Amsterdamse popprijs.
De popprijs wonnen ze helaas niet, maar ze zijn zeker
van plan om volgend jaar weer mee te doen.
.......................................................................................
KWIK II was een groot succes; KWIK III volgt!
Een half jaar werkten veertig mensen onder leiding van
Eiwerk aan het muziektheater project - Kijk Wat Ik Kan
– De Droom. De droom van “hoop en geluk” werd
werkelijkheid in dit samenwerkingsproject voor bewoners van HVO Querido’s Judith
van Swet en BW Zuid, familieleden en begeleiders.
http://demirandabuurt.wordpress.com/2014/06/15/kwik-samen-de-droom/

Website
http://www.eiwerk.nl
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Pauline Wesselink
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Als u de Nieuwsbrief niet
wilt ontvangen kunt u zich
afmelden door een mail
met uw naam te sturen
naar
afmelden@eiwerk.nl

.........................................................................................................................................

Ze moeten weten dat we bestaan.

Het doel van het interview voor de Gemeentelijke Nieuwsbrief was meervoudig. 1) De
gemeente en GGZ-aanbieders moeten weten dat Eiwerk hen veel werk uit handen
neemt. 2) De psychiatrie heeft meer specifieke aandacht nodig nu de zorg naar de
gemeente gaat.
En “supermantelzorger Hannie”: soms moet je overdrijven om je doel te bereiken!
http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/wmo/awbz-wmo/nieuws-0/'we-moeten/

Rectificatie: de benaming “chronisch psychotisch” in het bijgaande artikel is ongepast
en niet meer in gebruik.
........................................................................................................................................

Eiwerk heeft het festivalhart van de Rode Loper gevuld met muziek
Op zaterdag 21 juni speelden twee bands van Eiwerk en twee bands van HVO
Querido.
Op zondag 22 juni waren de zanggroep, gitaristen en singer songwriters.
http://ei-werk.nl/festival.html

