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Het g rootste hu iska merfestiva I va n Nederla nd!

InwoneÍs van
NissewaaÍd openen
hun deuren!
Een verse koffiegeur trekt je om de hoek
en een gezellig gëroezemoes nodigt je uit
richting de voordeur. Je belt aan, de deuÍen
slaan open en de warmte komt je tegemoet.
Op ontdekkingstocht dooÍ de wiik; waaÍ
gaan we heen?

Ongegeneerd gluren, hoe doe je dat?

Nissewaard is op zondag
]O februari 2O19 het decor
van huiskamerfestival
Gluren bij de Buren! ln
20 huiskamers word je
ontvangen met een kop
koffie of warme thee,
kruip je weg op de bank
en ben je vervolg.ens
getuige van de meest
uiteenlopende lokale
acts. Kies een wijk en ga
gluren naar livebands,
singer-songwriters,
dansers, theatermakers
of andersoortige
podiumdieren.
Nissewaard heeft dit jaar
iets bijzonders voor je in
petto! Neem bijvoorbeeld
een uitstapje richting
het podium van Puls in
w'ljkcentrum de Akkers. ln
samenwerking met onder

andere Centrum voor
de Kunsten en Stichting
JOZ is er dit jaar ook
jong talent op het gebied
van dans en hiphop te
ontdekken.

Zin in een divers
programrna, van begin
tot eind gevuld? Met het
volgen van een route
heb je de mogelijkheid
om bij maar liefst zeven
optredens te buurten.
Haasten hoeft niet: Alle
routes zijn op fiets- of
loopafstand. Stippel
jouw ultieme route uit
in deze krant of neem
online een kij(e op www.
glurenbijdeburen.nl.

Veel plezier b'rj Gluren bij
de Buren 20I9!

Riizen er wat Yragen op?
Wii beantwoorden ze gÍaag:
Waar is Gluren bij de Buren?
Je bent welkom in alle deel-
nemende huiskomers in alle
wijken, je kunt ze bestuderen
in het programma.
wanneer kan ik gluren?
De optredens vinden plaats
tussen 12:OO uur en l7:OO uur
en duren moximool 30 minu-
ten. Kijkvoor de oonvongstij-
den in het progrommo.
lk heb een optreden gemist,
wat nu? De meeste orties-
ten treden drie keer op in
dezelfde h u isko mer, d u s
genoeg kans om ze alsnog te
begluren!
lJvordt er entree gevraagd?
Alle optredens zijn te bezoe-

ken op basis von een vrijwil-
lige bijdroge en je hoeft niet
te reserveren voor een plekje.
Een donotie wordtwel erg
gewaardeerd, dit kon in de
spoorpotten of viq de QR-
code verderop in de krant of
v i o www.g I u re n b ij d e b u re n. n l/
sfeun.
wat als een huiskamer vol is?
Cluur bij een andere buur, of
klop loter nog een keer oon.:)
Hebje toch nog vragen of
wilje het laatste nieuws vol-
gen? Je vindt het vio vwwv.
glurenbijdeburen.nl of op het
Focebookevenement.
f,e bent er nu helemaal klaar
voot!


