Van Tellingen-Pul Stichting ondersteunt
cultuurfestival voor Zeister jongeren

De komende maanden worden in de StadsPers
enkele projecten en wijkinitiatieven uitgelicht
die recent steun ontvingen van de Zeister fondsen Van Tellingen-Pul Stichting en SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in Zeist. Een
voorbeeld van financiële ondersteuning door de
Van Tellingen-Pul Stichting zijn faciliteiten voor
het On Stage Festival: een festival van Cultuur

ten.”Die delen het feest met elkaar. Om dat in beeld
te brengen hebben we extra stagiairs: jongelui die
vanuit een maatschappelijke stage meehelpen bij
het opbouwen van podia, de zaalinrichting, het opzetten van de mailstream én filmen. We proberen
álle optredens te filmen.”

Om die video’s te bewerken, heeft de Van Tellingen
Pul Stichting een iMac en monteerprogramma gefinancierd. Ron:”We zijn heel blij met deze bijdrage.
Cultuur is belangrijk. Brigitte en ik zijn een jaar bezig met de voorbereiding. Maar het resultaat mag er
zijn: meer dan 200 jongeren die meedoen aan het
festival en super enthousiast zijn. Alle deelnemers
krijgen een juryrapport van een professionele jury.
Daarin staan tips die ze verder kunnen helpen. De
winnaars krijgen een geldbedrag voor een masterclass om zich nog verder te bekwamen.”

foto Pien van den Bosch
Zeist voor Zeister jongeren die hun talenten kunnen laten zien op het gebied van dans, muziek,
beeldende kunst en theater.
Brigitte Schouten en Ron van Empelen organiseren
dit jaarlijkse festival. Ron:”Het festival is voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Voor muziek zijn er voorrondes
om te kijken naar de beste prestaties. De finale was

op 13 april in Figi. Dat was één groot feest met optredens van 7 dansgroepen en 3 theatergroepen, waarbij de muziekwinnaars tussendoor optraden. Daarnaast was er een expositie voor beeldende kunst in
het Atrium. Die was heel afwisselend en mooi.”
Het leuke vindt Ron dat er niet alleen allerlei optredens zijn, maar dat jongeren elkaar ook ontmoe-

De Van Tellingen-Pul Stichting en SOZW
Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in
Zeist zijn op zoek naar meer projecten en
wijkinitiatieven uit de Zeister samenleving
om financieel te ondersteunen. Om voor
financiële steun in aanmerking te komen,
moet een project of initiatief draaien op
vrijwilligers. Voor meer informatie: www.
vantellingen-pul.nl en www.sozw-zeist.nl.

