Hallo, ik ben het draakje Mu, jouw gids tijdens deze avontuurlijke en creatieve
wandeling of walkshop. Als migrant uit Draconia heb ik een drommelige spraak.
Eerlijk moet ik er wel aan wennen dat de rampjaren 1672 en 2022 zo veel lijken: ‘Het
is niet alles goud dat blinkt’. Ik vertel mijn verhaal in Roald Dahlstijl met afbeeldingen,
humor, activiteiten, creatieve opdrachten en muziek. Als kind, jongere of volwassene
worden jullie lid van een compagnie die net als de snosdroksels in 1672 de stad
gaan verdedigen en bevrijden. Doe mee aan het Gronings ontzet in het rampjaar
2022!
Het huidige rampjaar gaat over pandemie, klimaatverandering en fossiele energie.
Ondergronds gedonder in huis en boerderij. Draai die kraan maar dicht, Groningen gasvrij.
Black lives matter, denk niet wit, denk niet zwart. De rijken worden rijker en de armen staan
apart. Mensen komen steeds uit verre streken. Sporen van slavernij zijn nog niet geweken

Na een muzikaal intro in het Forum, begint de wandeling op de Grote Markt. Daar ís
‘altied wat te doun’ zoals demonstraties tegen de ongelijkheid tussen arm en rijk,
racisme, discriminatie en slavernij (‘Black Lives Matter’), de besmettingen, de (jeugd)
zorg, de landbouw, de aardbevingen en de klimaatsverandering. Wat een gedonder!
Schrijf met stoepkrijt jouw leus op de grond. Misschien kom je Greta Thunberg
onderweg nog tegen! Neem je op de Vismarkt verse groente of fruit, een vette hap
of een broodje gezond? Ga naar het restaurant ‘De Wereldburgers’. Beleef slavernij,
racisme en discriminatie op de Westerhaven in het Noordelijke
Scheepvaartmuseum / Museum aan de A, Humanitas en Globe. Het wordt behoorlijk
heftig op het Zuiderdiep met oorlog, geweld en Bommen Poetin, op de Herestraat
met globalisering en uitbuiting en op het Martinikerkhof met klimaatsverandering.
Presenteer tenslotte jezelf als nieuwe burger in het Forum.
De wandeling of walkshop duurt 1 ½ uur en kost 120 euro excl. BTW voor
groepen van maximaal 25 personen, incl. het boekje (12 pagina’s) in kleur. Het
is ook mogelijk om de wandeling alleen of met een kleine groep te doen. Mail
naar w.kratsborn@planet.nl en kijk op de site www.to-gather.org. Op verzoek
kan een interactieve en creatieve workshop/presentatie met live muziek aan
groepen of verenigingen gegeven worden over het rampjaar 1672 en het
rampjaar 2022. De kosten bedragen €120 incl. materiaal en excl. BTW.
Het To-Gather-Team:
Wim Kratsborn (projectleider) / w.kratsborn@planet.nl / 06- 13458535
Bouke Mekel (multi-media en opname). Jan Doddema (muziek en productie)
Nora Schaafsma, Marc de Jong en Lennart Kratsborn (tekeningen)
Site: www.to-gather.org
Want hoe jong ik ook ben. Hoe beter ik begrijp, dat ik een burger hoor te zijn, want dat hoort bij mij
Demonstranten op de Grote Markt bedoelen het goed. Wist je dat, de tijd is veranderd in mijn stad,
mijn stad. Ooh oh oh oh, ooh-oh-oh
(uit ‘In mijn stad’, muziek ‘In mijn bloed’ van Snelle)

