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Bieb010jong vormt hart voor vluchtelingen
De samenwerkende partners van Bieb010jong organiseren in Bibliotheek
Rotterdam “Hart van Rotterdam”. Bibliotheek Rotterdam staat in het hart van
de stad en de samenleving. Daarom vormen we op zondag 27 september een
hart voor vluchtelingen op de Binnenrotte. Van alle rangen en standen, van alle
origine, één hart voor de vluchtelingen. De gehele opbrengst van deze dag
wordt gedoneerd aan Vluchtelingenwerk Nederland.
Met een liefdevol programma in de bibliotheek willen Bieb010Jong, de jongerenafdeling
van Bibliotheek Rotterdam en de partners, de vluchtelingen helpen. Het programma, dat
van 13:00 tot 17:00 uur duurt, vindt plaats in het Bibliotheektheater en de foyer.
Iedereen is welkom!
Om 17:00 uur vormen we met alle aanwezigen letterlijk een hart voor de
vluchtelingen op de Binnenrotte. Kom ook en vorm samen met ons het hart.
Wat is er te doen in het theater?
Je betaalt €5,- entree en kunt genieten van een gevarieerd programma in het theater
met spoken word optredens, live muziek, sprekers en een dansoptreden. Geniet van de
Rotterdamse spoken word-artiesten Derek Otte en YMP. Luister naar het verhaal van
George Arakel, Hasmik Matevosyan en Malique Mohamud, alle drie ooit zelf vluchteling.
Kevin de Randamie, beter bekend onder zijn artiestennaam Blaxtar, vertelt over
Braenworks. Live muziek is er van Rass Motivated, Graziella Hunsel en Vocalsz. En laat je
inspireren door Joany Muskiet (H.E.L.D.E.R.D.H.E.I.D). Dalton Jansen sluit met zijn
moderne dans de middag in het theater af.
Wat is er te doen in de foyer?
Doe komende zondag mee met één of meerdere activiteiten waarvan de opbrengst naar
het goede doel gaat. Laat voor een kleine bijdrage bijvoorbeeld je CV checken of volg
een sollicitatieworkshop van Project014. Doe mee met de rapworkshop van MC Excellent
(13.45 uur – 14.45 uur), game mee met R3C Gaming of koop lekkere homemade
mediterrane hapjes van Feelgoodfood by Mamalina & Kalliopi. Tot slot kun je zelfs
gemasseerd worden of je nagels laten lakken. Kortom: genoeg te doen!
Music Matters schenkt de opbrengst van de kaartverkoop van een eerder georganiseerd
event ook op deze dag aan Vluchtelingenwerk Nederland. Om 16.00 uur zal de totale
opbrengst van de dag bekend worden gemaakt.
Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/project014.
----------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie, niet voor publicatie:
Meer informatie of beeldmateriaal in hoge resolutie nodig? Neem contact op met Sabrina
Laurens via s.laurens@bibliotheek.rotterdam.nl of door te bellen naar 010-2816182.
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