
zonnedag 
biedt

toekomst
zondagmiddag
12 september

Locatie: De Zwarte Schuur / Cinebergen, Eeuwigelaan 7, Bergen NH

www.zonnedagbergen.nl
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De Transitietijd (overgangstijd) waarin wij leven heeft een aantal inwoners
van Bergen geïnspireerd de ‘Zonnedag’ aan te bieden aan de inwoners, daarin 
gesteund door onder andere de gemeente Bergen.
De ‘Zonnedag’ is op zondagmiddag 12 september van 14.00-17.00 uur in en rond de 
Zwarte Schuur / Cinebergen aan de Eeuwigelaan. De middag is vrij toegankelijk.

Buiten de hectiek van de week en het zomerseizoen, aan het begin van het nieuwe seizoen 

2010/2011 biedt de middag een mogelijkheid voor reflectie en bezinning op de toekomst.

Programma: 
14.00 uur Welkom
   Jan Rotmans (hoogleraar Erasmus Universiteit) over het begrip ‘Transitie’
   Paul Hegeman (programmeur Cinebergen) met een inleiding op de film
   Vertoning van de film ‘The Shock Doctrine’, naar het
   gelijknamige boek van Naomi Klein
15.45 uur Pauze
16.00 uur Vervolg (bij mooi weer buiten) met:
   Vragen stellen aan Jan Rotmans
   Maarten Min (architect) over duurzaamheid in architectuur
   Theo Olthuis (winnaar Rabo Cultuurprijs 2010 en schrijver voor o.a.   
   Sesamstraat en Klokhuis) draagt gedichten voor
17.00 uur Afronding en nazit

Op het terrein staan verder: 
•	De	Energiebus,	gesponsord	door	de	Rabobank-Kennemerland
•	Stichting	Oikos	met	het	tentje	“Maak	ruimte	voor	een	positief	verhaal”,	speciaal				
 voor jongeren
•	Tegelijkertijd	bieden	zorginstellingen	en	ondernemers	uit	Bergen	en	omgeving		 	
 producten en initiatieven aan, die de veerkracht ten toon spreiden gericht op
 de toekomst.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 12 september, met het vriendelijke verzoek 
vooral op de fiets of te voet te komen! 

www.zonnedagbergen.nl   Informatienummer: 072 581 81 84

Een transitie is een structurele verandering 
die het resultaat is van op elkaar inwerken-
de en elkaar versterkende ontwikkelingen 
op het gebied van bijvoorbeeld economie, 
cultuur, technologie, instituties en natuur 
en milieu.Z
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