
‘De vruchten van diversiteit’
Kracht & Kansen

SYMPOSIUM

16 november 2013

Stichting MCNW Multicultureel Netwerk Eén land één samenleving

                     Initatief gesteund door:
     Nederland Bekent kleur, Nieuwwij 
Platform Stop Racisme en Uitsluiting

AanmeldenProgramma 10.00 - 17.30 uur 16 november

U kunt zich aanmelden via IDEAL betaling op de website
www.eenlandeensamenleving.nl
Vermeld het onderwerp ‘symposium’. 

Het multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving is al decennialang - en eigenlijk al eeuwenlang - een feit. 
In dit symposium belichten we successen en moeilijke kanten, en komen de rijkdom van culturele en etnische diversiteit 
en de betekenis van ‘identiteit’ aan de orde.
Centraal staan de vragen: wat kunnen we leren van het verleden, wat kunnen we bereiken in de toekomst? Hoe kunnen 
we de multiculturele samenleving versterken, concrete initiatieven ontwikkelen en deze zichtbaar maken?  

Doel
Het symposium is bedoeld ter inspiratie, voor ontwikkeling van visie en strategie in de context van sociale cohesie en 
economische kracht. We onderzoeken hoe de samenleving zich kan ontwikkelen en gebruik kan maken van haar
diversiteit. We beogen de onderlinge samenwerking te versterken, gericht op positieve impulsen en oplossingen, 
en een eerlijker en positiever beeld van de multiculturele samenleving.

Keynote speakers en workshopleiders
Deze komen uit de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven. 

Raja Felgata, Mogador Productions, journaliste en samensteller van De Kleurrijke Lijst; 
Anja Meulenbelt, schrijfster, publiciste, feministe en oud-politica;
Antoin Deul, bestuurslid Groen Links;
Willibrord de Graaf, voormalig hoofddocent Multiculturele Samenleving, Burgerschap en Identiteit Universiteit Utrecht;
Kaouthar Darmoni, docente Cultuur en Media Universiteit van Amsterdam en eigen school voor Oriëntaalse dans;

Dagvoorzitter: Mieke Janssen, directeur Art. 1 Midden Nederland.

09.30  Inloop
10.00  Opening
10.15  K. Darmoni: Feminine Diversity Goddess
           aansluitend workshop Feminine Capital
           Parallel programma voor vrouwen, max 15 p.
10.40  W. de Graaf: Het nieuwe burgerschap, plicht tot 
                                                                  identificatie? 

 

Het symposium wordt georganiseerd door Stichting MCWN Multicultureel Netwerk en Eén land één samenleving. 

Meld u aan vóór 31 oktober. 
Doe het snel, het aantal plaatsen is beperkt. 

De organisatie beslist op 4 november of er voldoende 
aanmeldingen zijn. Zo niet, dan wordt het symposium 
helaas geannuleerd en ontvangt u hierover bericht. 

Kosten deelname € 37,50 inclusief lunch en drankjes.

Locatie
S2M / Op de Zaak
Planetenbaan 100
Maarssen

Attentie: inschrijven voor de workshop ‘s ochtends van
Kaouthar Darmoni: zie instructie op de website.
Max 15 vrouwen, op datum van inschrijving.

Uw aanmelding geldt als de betaling is ontvangen.
Restitutie is mogelijk tot 3 dagen voorafgaand aan het 
symposium.

www.stichtingmcnw.nl 
stichting.mcnw@gmail.com

www.eenlandeensamenleving.nl

    

11.00  pauze
11.35  A. Meulenbelt: Caleidoscoop van onze identiteiten. 
12.00  A. Deul: titel later bekend 
12.25  R. Felgata: titel later bekend
12.45  lunchpauze
13.45  Workshops
14.45  pauze
15.05 Theater ‘New Dutch Connection’
15.45  Zaaldebat 
16.30  Muziek
17.00  Afsluiting met een drankje en hapje 

info@eenlandeensamenleving.nl

Route: zie link op www.eenlandeensamenleving.nl 

Sponsor:

 


