Project Vogels van hoop
We organiseren een kraanvogelkunstproject!
Wil je je naam en email-adres opschrijven dan weten we wie er mee doet en
krijg je t.z.t. een uitnodiging voor de onthulling van het kunstwerk.
Waarom dit project?

In Japan staat de kraanvogel symbool voor
hoop, geluk en een lang leven.
Iets wat we onze kinderen, juist in deze tijd,
natuurlijk van harte toewensen. Daarom
maken we voor hen dit kunstwerk: 5000
gevouwen kraanvogels als symbool voor hoop
en toekomst voor de jeugd. Ook maken we
500 witte kraanvogels, als symbool voor de
kinderen die zonder ouders opgesloten zitten
in vluchtelingenkampen in Zuid Europa en die
we een toekomst gunnen.
Wat is de bedoeling?

Wie mee doet krijgt een pakketjes
vouwpapier. Hiermee kun je aan de slag en als
je de kraanvogels af hebt (ook de eerste die
misschien iets minder goed lukt) mag je die
inleveren bij Plaats de Wereld, of ons een
bericht sturen als we ze op moeten halen. Lukt
het je niet om te vouwen, wil je dan het papier
weer inleveren dan kan een ander ermee aan
de slag. Wil je meer vouwen, dan kun je een
nieuw pakketje aanvragen zolang de voorraad
strekt.
Van de 5500 kraanvogels maken we de laatste
week van februari een kunstwerk. Zorg dus dat
je uiterlijk 28 februari je kraanvogels inlevert.
Ze worden aan doorzichtige draden geregen
en opgehangen aan een installatie.
Dit kunstwerk komt dan vanaf 7 maart in de
Bonifatiuskerk in Vries gehangen.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Hoe vouw je een kraanvogel?

Ze worden gemaakt van Japans vouwpapier
van 15 x 15 cm. Via deze QR-code
kom je bij een
filmpje op
internet dat
stap voor stap
laat zien hoe je
een kraanvogel
vouwt. Lukt het
niet met de QRcode dan kun je deze link intypen:
https://www.youtube.com/watch?v=z31Ce
Gmlj5o
Kom je er niet uit, laat het ons weten dan
zorgen we dat je persoonlijke instructie
krijgt.
Waar kan ik met vragen terecht?

Het project is een initiatief van Plaats de
Wereld in Vries en samen met kunstenaar
Mathilde Leonore en met de Bonifatiuskerk
voeren we het project uit.
Heb je vragen, wil je vogels inleveren of heb
je nieuw papier nodig? Mail dan met
info@plaatsdewereld.nl of bel 0592795340. Wil je graag samen met anderen
vouwen? We zijn voornemens, als de
coronamaatregelen het toelaten, om een
aantal dagdelen in kleine groepen
coronaproof te gaan vouwen. Laat het ons
weten als je dit gezellig lijkt, dan hoor je het
als dit kan.
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