PERSBERICHT SOLOS - NIEUWE FILMERS

THE END OF AN AMAZING JOURNEY - NOG ÉÉN KEER SOLOS!
SOLOS viert haar 12,5 jarig jubileum met SOLOS 2021 The Final Countdown - the end of an amazing
journey, van 20 t/m 27 juni in het Werkwarenhuis, ingang Social Label aan de Tramkade in Den Bosch.
In deze 14 editie wordt de reis en de impact van 12,5 jaar SOLOS zichtbaar. Het is tevens de laatste editie
en voor de twee initiatiefnemers Marjoes Corsten en Marcus Peters is het jubileum een mooi moment
om af te sluiten. Met andere woorden SOLOS stopt.
Met The Final Countdown markeren we the end of an amazing journey van 2008 t/m 2021. Daarom
nog één keer een feestelijke SOLOS EXPO opening met korte performances op zondag 20 juni in het
Werkwarenhuis in Den Bosch. Mét deelnemers uit de afgelopen 12,5 jaar SOLOS als gast. Met hun
verhalen van toen en waar zij nu ‘staan’ anno 2021! Ook wordt het SOLOS magazine uitgereikt. Het
beloofd een inspirerende avond te worden! Host van de avond is SOLOS ‘jongere’ van het eerste
uur Anna Willems [the curious school].
De EXPO, mét het SOLOS magazine, is een inspirerende terugblik met foto's, films, affiches, flyers,
objecten, filmprops ed. In een deel van de ruimte exposeren ook jongeren van toen, de young
professionals van nu, het werk waar ze nu mee bezig zijn. Ook zijn er tijdens de expo week lezingen
waarvoor je je kunt aanmelden. Bijvoorbeeld over duurzaamheid en interieur door Anne Claire
Martens [styliste], op 25 en 26 juni om 16u [inloop 15:45u] .
Interesse mail naar info@anneclairemartens.com
Corona
We hanteren de Covid maatregelen. Dat betekent o.a. dat tijdens de opening op zondag 20 juni er
maximaal 50 mensen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn bij de officiële opening. De expositie is ingericht
als doorstroom locatie en daarna voor iedereen toegankelijk. Moet je even wachten dan kan je
plaatsnemen op het terras van het Werkwarenhuis, ingang Social Label.
In 2008 kopte het Brabants Dagblad ‘Een eigenzinnige kijk van jongeren op hun wereld’ - Toen
presenteerden de twee initiatiefnemers Marjoes Corsten en Marcus Peters de eerste SOLOS editie Expo &
Event’. Samen met een groot aantal jongeren uit Den Bosch nam SOLOS gedurende zes weken de stad over.
Met circa twintig Events, naar ideeën van de jongeren zelf en op guerilla wijze gepresenteerd op straat en
op diverse culturele podia in Den Bosch. En een grote Expo met foto’s over en verhalen van jongeren in het
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch en het Noord Brabants Museum. Beide musea werden verbonden door
de Straatexpo met twintigtal blow-ups, grote fotoportretten van jongeren, op de route tussen de musea.
‘Saai hè zonder SOLOS!’ zeiden jongeren na afloop van de eerste SOLOS editie in 2008 –
SOLOS, oorspronkelijk bedoeld als éénmalig Expo & Event groeide - op uitdrukkelijke vraag van jongeren in de opeenvolgende 12,5 jaren uit tot een dynamisch creatief platform voor de jongeren en jonge makers.
Jaarlijks ontwikkelden en presenteerden we met een groot aantal jongeren projecten op gebied van o.a.
theater, fotografie, mode, film, dans, taal, muziek beeldende kunst en cross-overs daartussen. Met grote en
kleine publiekstoegankelijke presentaties verrasten we met guerilla achtige optredens het nietsvermoedende publiek op straat en namen de jongeren het applaus in ontvangst op de podia van de sjieke
culturele podia in de stad. Nu sluiten we deze ongelooflijk boeiende en inspirerende reis af. Een periode die
van grote betekenis is voor de persoonlijke ontwikkeling van de jonge mensen en onszelf met een blijvende
culturele ‘footprint’ voor de stad.
Nieuwe Filmers – het vervolg In de afgelopen jaren hebben we binnen SOLOS, op vraag van en met jonge
filmmakers het laagdrempelig landelijke NIEUWE FILMERS filmplatform opgezet en doorontwikkeld.
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Jaarlijks organiseerden we filmcafés, masterclasses, het One Week Filmproject, het Nieuwe Filmers Festival
i.s.m. met onze partner de Verkadefabriek Den Bosch. En een Natraject met filmvertoningen op andere
podia binnen en buiten Den Bosch. Het Nieuwe Filmers filmplatform wordt overgedragen aan een nieuw
team. Dit team met Coen Haver [writer, director and creative producer] en Ruut van der Beele [regisseur]
onderzoekt momenteel de mogelijkheid om vanaf dit najaar het programma van Nieuwe Filmers op
maandelijkse basis terug te laten komen. Ook de mogelijkheden van een terugkeer van het One Week
Filmproject per 2022 wordt onderzocht.
PROGRAMMA & TIJDEN
SOLOS 2021 - 20 t/m 27 juni 2021 The Final Countdown, the end of an amazing journey Locatie: Werkwarenhuis Tramkade Den Bosch – Buiten terras voor entree Social Label en 1e
verdieping: de expositie ruimte. De expositie op de eerste etage is alleen bereikbaar via een trap,
lift ontbreekt helaas.
De EXPO is ook te bezoeken di-vrij-za van 12:00u t/m 17:00u, wo. en do van 12:00u t/m 20:00u
Op zondag 27 juni van 12:00u tot 16:00u. Én op afspraak mail daarvoor naar info@solos.nu
Zondag 20 juni PROGRAMMA met GASTEN
[o.v.b. van de coronamaatregelen mogelijkheden ] Actuele programma informatie vind je op de
SOLOS Facebook pagina en en via www.nieuwefilmers.nl
V.a. 14:15 - Inloop en registratie
15:00 - Officiële opening van Expositie met korte performances & interviews door Anna Willems met de
verschillende SOLOS deelnemers van de afgelopen 12,5 jaar. Programma wordt vervolgd op buitenterras
voor Social Label ingang van het Werkwarenhuis, de expositie boven blijft open.
Onze GASTEN in het programma
Host Anna Willems [ondernemer, nieuwsgierigheids-expert & dagvoorzitter, The Curious School]
loopt rond en interviewt onze gasten
Lieke Dols Trendwatcher & toekomstexpert. Make Waves, the future club. Met een TALK, over haar
ondernemersreis. Met terugblik op wat ze als jongere bij SOLOS heeft geleerd.
Marcha Schagen modeontwerper, Werk in de expo
Lotte Gielens illustrator, dietiste. Werk in de expo
Anne-Claire Martens Styliste Werk in de expo. - op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni, 16u. een korte lezing (+20 min) over duurzaamheid en interieur geven. je kunt je hiervoor binnenkort opgeven
Bart van Velzen Backpackage, Consulent Urban Sports & Culture at Gemeente Tilburg Zijn eigen songs
vertolkt door zanger Wouter van der Horst
Best Withet Clothing and costume designer Met doorlopende erformance PAPERDOLL en werk in de expo
Suzanne Noordermeer Su Zanne, sustainable and social entrepreneur.
Tijdens de expoweek gaat Suzanne een praatje houden over duurzame ontwikkeling
Menno Sedee journalist
Daniel van Duijvenbooden theatermaker Theatrale presentatie
Martijn Aerts Beeldend kunstenaar Lopend project zonder titel
Wout Waanders Dichter, Schrijver, Schrijfcoach, lid de Literaire Boyband] genomineerd voor de Herman de
Coninckprijs 2021. Leest voor uit eigen werk
Nana Peijnenburg zangeres met band Nana M.Rose Treedt op solo en met band
Milou van Kessel Beeldend kunstenaar. Werk in de expo
Pim Kromhout Man in pak producties performance Alconde
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Losse Veter Jane Bakerbessy draait fijne muziek
Monique van de Wijdeven Zakelijk leider, projectmanager, marketeer en fotograaf. Werk in de expo
Jordy Nooijen rapper en mediavormgever
Ruut de Pinth Creative Producer
Onze oud stagiaires met werk in de expositie
Evita Copier fotograaf
Elise Borsboom fotograaf
Michael Schaap fotograaf
Anouk Dalessi vormgever/fotograaf
Menne Stokmans fotograaf
Suus Waijers fotograaf
Wieteke Wesseling fotograaf, rapper, zangeres Treedt op met Ties Wesseling op gitaar
Filmmakers over film en het Nieuwe Filmers platform
Ivan Hidayat Het Shot mede bedenker Nieuwe Filmers concept en filmcafe host,
Joris Sluiter Cinematic Discovery winnaar het paradepaardje 2015,
Ralf van de Wiel winnaar het paradepaardje 2015,
Tim Ewalts winnaar het NF Paradepaardje 2020
Samenwerkingspartner
Kinki Kappers Jeske de Corte fotograaf en hairartist & team oa. Chantal, Simon, Sally, Amber , Pablo,
Maurice . Met doorlopende performance F*CK GENDER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot aan de redactie
Dit bericht is vrij te gebruiken. Voor meer informatie neem contact op met het NF team
Marjoes Corsten 06 50 550 989 en/ of Marcus Peters 06 54 226 888 of mail naar info@solos.nu
Actuele info https://www.facebook.com/events/450801226181929?active_tab=about
Programma vind je op https://www.solos.nu/ipad/ & www.nieuwefilmers.nl
Persfoto’s SOLOS en JJ Vens [foto winnaars NF film Award]
SOLOS online t/m 19n juni > Elke dag een verrassing! Twee foto’s uit de SOLOS collectie. Dagelijks 11:00u.
online op https://www.facebook.com/events/450801226181929?active_tab=about
NIEUWE FILMERS filmplatform is onderdeel van SOLOS - NIEUWE FILMERS filmplatform in Den Bosch voor
jonge professionele filmmakers en film gerelateerde makers [t/m 35 jr] en filmgeïnteresseerden. Voor
netwerken, kennisuitwisseling en het maken én presenteren van korte films van uiteenlopende genres. met
Filmcafés, workshops en masterclasses, het One Week Film project [7 t/m 11 aug], jurering films, het Nieuwe
Filmers Festival [5 sept] en een Natraject.
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