MENU
ZO MAAK JE ZELF EEN BURGER
“Ik ben mezelf niet of al die jaren niet geweest”
(Acda en De Munnik)

Hamburger

MC2 - burger

Cheeseburger

“Mensen maken geschiedenis, maar ze weten niet welke.”
(Jorge Semprun)

Vul je hoofd en je hart met kennis, emotie, beelden, landschappen, film en
muziek over het verleden, het heden en de toekomst.

HET BOEK
Multiple choice identity
Het is fascinerend om de afgelopen 100 jaar, het
heden en de toekomst te beleven met dit boek en de
bijbehorende film en vooral muziek. ‘Vraag niet naar
de weg, want iedereen is de weg kwijt’, zingt Frank
Boeijen. De auteur Wim Kratsborn en 9 ‘ghostwriters’
zijn jouw gidsen.
Hoe overleef je in een loopgraaf tijdens een gasaanval?
Welke rol(len) speel je in WOII? Ben je dader, meeloper, omstander, dwarsligger
of slachtoffer? Aan welke kant sta jij tijdens de Koude Oorlog? Voel jij je welkom
in de ‘Multiple Society’? Welke problemen wil, kun of moet jij oplossen? Hoe
kun jij als democratisch burger in vrijheid (over)leven? Gewoon doen!

VROEGBOEKKORTING!
Betaal € 29.95 i.p.v. € 35,- via PayPal t.n.v. w.kratsborn@planet.nl.
Vermeld je naam, huisadres en mailadres of ga naar www.to-gather.org
(Uitgave boek medio 2017)

DE FILM

Wim Kratsborn

Hard to become who you are
Negen jonge mensen nemen je mee op een
fascinerende reis door Europa en de Arabische
wereld van 1917 tot 2022.

DE MUZIEK
Passengers in Time & friends
Muziek is een democratische sense-opener, kennisbron, probleemoplosser,
communicatievorm, creatie, actie en reflectiemiddel. In het boek zijn 300 links
naar muziek op Spotify en YouTube opgenomen.

DE PRESENTATIES
• Masterclass ‘Come to gather’, speciaal voor docenten
• ‘Zo maak je een burger’ en
‘To-Gatherland Festival 2022’

Voor jongeren vanaf 15 jaar.
Passend bij vakken als geschiedenis,
maatschappijleer, filosofie,
burgerschapskunde, CKV en muziek.
• ‘Rin fan it Libben’ (Walk of Life)

Een interactieve en creatieve wandeling in Leeuwarden voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Zo word je een burger in ‘de iepen mienskip’
van Leeuwarden en Europa.
• Lessen in burgerschap

Een lessenserie bestaande uit burgerschap in de laatste 100 jaar, de
dilemma’s en de overlevingsstrategie voor de toekomst.

Contact
Wim Kratsborn
w.kratsborn@planet.nl / www.to-gather.org

