ANBI publicatieverplichting – Partofit 2017-18-19
Wat is ons verhaal?
Possibilize inspireert en activeert om te
denken en handelen in mogelijkheden, in
iedere situatie. Wij zetten mensen in
beweging om hun talenten te benutten en
dromen waar te maken. Zo maakt iedereen
een positief verschil in zijn eigen leven en
inspireert anderen dat ook te doen.
Het gedachtegoed ‘Possibilizing’ staat centraal in alles wat wij doen. Het gedachtegoed is vertaald
naar een artistieke visie en missie voor Partofit, van daaruit zijn er met kunstenaars met en zonder
een beperking diverse producties ontwikkeld en uitgevoerd op evenementen.
Van ohgossie naar aahtastisch!
Stop de talentverspilling, maar neem de beperking als bron van inspiratie!
Dit doen wij met ons:
- Ontwikkelbureau voor de ontwikkeling van artistieke vaardigheden van kunstenaars met en zonder
een beperking en de ontwikkeling van inclusieve producties.
- Boekingsbureau bestaande uit inclusieve producties waarbij de beperking
een bron van inspiratie is. Dit biedt evenementenorganisaties de mogelijkheid om maatschappelijk
verantwoord te programmeren en daarmee het culturele aanbod te verrijken.
En vanuit de drie-eenheid: <Acceleratie >< Participatie<>Normalisatie>
Acceleratie
Door te denken en handelen vanuit mogelijkheden in iedere situatie, door ons ‘possibilizing’
genoemd, kan iedereen zijn of haar eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Dit zorgt
ervoor dat mensen met een beperking trots kunnen zijn op zichzelf en dat de aandacht uitgaat naar
hun talenten in plaats van beperkingen. Door deze talenten te delen in de maatschappij, inspireren
zij bovendien andere mensen met en zonder beperkingen.
“Mensen met een beperking hebben een bovennatuurlijk talent”, vertelt professioneel cultuurmaker
Bennie Semil in de video achter deze link.
Participatie
In onze optiek houdt integratie in de praktijk vaak in dat de minderheid zich dient aan te passen
aan de meerderheid. Possibilize is van mening dat ware integratie op basis van gelijkwaardigheid
zou moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen: door wederzijds begrip en respect nemen beide werelden
elkaars krachten en talenten over en ontstaat er participatie.
“Kunst als bindmiddel, daar wordt ik ontzettend enthousiast van” aldus Chris die nog meer over zijn
ervaringen verteld via deze link.
Normalisatie
Gelijkwaardigheid is het minimum dat benodigd is om te komen tot normalisatie. Door het talent in
plaats van de beperking een podium te bieden wordt dat het criterium om de persoon op te
beoordelen. De artistieke criteria voor cultuur zijn de maatstaven die Partofit hanteert. Voor alle
cultuurmakers, met en zonder een beperking!

“Ik vond het leuk dat je echt met mensen werkt, hen tips geeft” is Charelle haar ervaring tijdens de
uitvoer van Fences with Senses. Ze vertelt hier meer over via deze link.
“Ze staan heel erg open voor wat je te zeggen hebt en dan werkt dat al snel vise versa” aldus een
cultuurmaker van Fences with Senses. Meer van zijn verhaal zien kan via deze link.
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We hebben de volgende producties gerealiseerd:
● Festivalsafari (2017)
● Fences with Senses (2017)
● Silent Escape (2018)
● Perfect Shadows (2019)
Die hebben we uitgevoerd op de volgende culturele evenementen:
● 15-07-2017 Wildeburg
Festivalsafari
● 16-07-2017 Wildeburg
Festivalsafari
● 12-08-2017 Huntenpop
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● 19-08-2017 Zomerparkfeest Venlo
Festivalsafari
● 16-09-2017 Breda Barst
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● 14-07-2018 Puur Festival
Festivalsafari
● 15-12-2018 Triodos personeelsfeest
Silent Escape
● 07-03-2019 Gemeente Amsterdam
Bucket drum workshop
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16-04-2019 Jeugdfonds sport en cultuur
11-07-2019 ROC Amsterdam
13-07-2019 Wildeburg
14-07-2019 Wildeburg
08-09-2019 Leidsche Rijn Festival
10-09-2019 Rijksvastgoedbedrijf
21-09-2019 Lof festival
17-10-2019 Utrecht Danst
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