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T-tijd verhaalt over Lisa, een kind

Over Cultuur19

Alle ﬁlms zijn gemaakt door Charlie Feld

breken van haar ouders en haar

overal in Leidsche Rijn en Vleuten-

Mogelijk gemaakt door Gemeente

dat probeert uit het keurslijf te
eigen weg probeert te vinden.
Een metafoor daarvoor is de

kofﬁe die haar moeder wil dat ze
leert drinken. Ze moet immers

volwassen worden. Lisa worstelt

daarmee, ze drinkt veel liever thee!
Op sprookjesachtige wijze wordt
Lisa’s worsteling uitgebeeld

door 3 dansers, 1 zangeres en 2

muzikanten, een mix van amateurs
en professionals.

www.dansatelier42.nl

Sinds 2004 organiseert Cultuur19

De Meern cultureel programma vóór
en mét wijkbewoners. Gevestigd in

de CultuurCampus in Vleuterweide
brengt Cultuur19 professionele en

lokale beginnende makers bijeen in
bijzondere nieuwe co-producties,

zoals Zingende Beelden, Leidsche
Rijn Festival, CampusFestival en
meer. Onder de naam KLUB19

ontwikkelt Cultuur19 programma
voor jongeren van 12 tot 19 jaar.
www.cultuur19.nl

(Picture Bridge).

Utrecht, Ondernemersfonds Utrecht,
Elise Mathildefonds, Prins Bernhard

Cultuurfonds, KF Hein Fonds, Kees Eijrond
Fonds, Amadeus Lyceum en KLUB19.
Genoten van Zingende Beelden?
Fan geworden?

Steun de volgende editie en kijk op

www.zingendebeelden.nl/doneren.

