Programma Cultureel Café zaterdag 15 oktober 2016
Op zaterdagmiddag 15 oktober wordt vanaf 14:00 uur in het Moluks Cultureel Centrum Ina Ama in
Lunteren een Cultureel Café gehouden met als gespreksthema de verzelfstandiging van St Ana Upu
en het in eigen beheer nemen van gebouw Ina Ama als gespreksonderwerp.
In een drietal gespreksronden worden aan de hand van stellingen met panelleden een tafelgesprek
gehouden. De reacties en meningen op deze stellingen zal aan een ieder panellid door de
gespreksleiders voorgelegd worden.
Voor aanvang en tussen de gespreksronden door zullen er optredens zijn van merendeels
wijkbewoners in de muziekgroep les van Dave Waccary, Tifa- en zanggroep Ina Ama en de Free
Riders. Een korte boekaankondiging aan het begin van de middag zal door Jan Tomasowa worden
gedaan.
De presentatie is in handen van Sylvia van den Top- Manuputty .Natascha Manuputty is
gespreksregiseusse en eindredacteur . De gespreksleiders voor die middag zijn afwisselend Dolly
Tomasowa- Hitipeuw , Nadya, Christiaan en Nyong Manuputty.

Het programma ziet er als volgt uit:
14:00 - 14:15 uur Inloop voor publiek in de zaal
14:15- 14:20 uur Welkom en aankondiging door Sylvia van den Top-Manuputty.
14.20- 14.50 uur Bijdrage Huiskamer Tenang Senang
14:50 - 14:55 uur Boek aankondiging van Jan Tomasowa – “Schreeuw van de Adelaar”
14:55 - 15:10 uur Muziekuitvoering door Ana Upu muziekleerlingen van docent Dave Waccary
- Thema “Muziek maakt Slim” .
15:10 - 15:55 uur Eerste ronde - Tafelgesprek met genodigden - 5 stellingen.
15:55 - 16:10 uur Optreden Tifa- en zanggroep Ina Ama.
16:10 - 16:40 uur Tweede Ronde Publiek in discussie met Tafelsprekers reactie op de stellingen.
16:40 -16: 55 uur Optreden FreeRiders
16:55 - 17:40 uur Derde ronde - vervolg reacties op sprekers/ cq aanvullingen van de sprekers ,
met daarna een samenvatting en conclusie van de middag.
17:40 -18:00 uur Free Riders 2e optreden.
18:00 uur Slot en dankwoord.

