Good To Know • 24uur LiveBuild – The Manganjo Project • www.livebuild.org/projects/manganjo

Recensie • Traincha et al. – Ladies of Soul, Ziggodome
Sowieso voor het uitverkopen. We hebben geen kaarten,
maar het zal toch wel live te volgen zijn via social media?

In het weekend van 30 januari tot en met 2 februari
2014 spannen zoveel mogelijk Utrechters en Utrechtse
partijen zich gezamenlijk in voor schoon drinkwater in
Kameroen. Dit doen zij o.a. door het inzamelen van
zoveel mogelijk donaties rondom de verschillende
evenementen in de stad. Kijk voor het hele programma
op www.24uurlivebuild.nl
DONDERDAG 30 JANUARI
BRASSERIE BRESSON: DINE‘N WINE – 18:00
TIVOLI SPIEGELBAR: PECHAKUCHA – 20:20
VRIJDAG 31 JANUARI
KATRYNE: TIJDELIJKE KUNSTWINKEL (*) – 19:00
‘T GRAS VAN DE BUREN: KATER PIRATEN – 23:00
HOFMAN CAFÉ: 24UUR LIVE BUILD – HELE WEEKEND
DIV. RESTAURANTS: KARAFFENACTIE – HELE WEEKEND
ZATERDAG 2 FEBRUARI
HELE STAD: INSTORE CONCERTS – 10:30 / 18:00
KATRYNE: TIJDELIJKE KUNSTWINKEL (*) – 11:00 / 18:00
CAFÉ HET HART: HART-IGE SOEP – 12:00 / 18:00
IN DE RUIMTE: RUILRESTAURANT (**) – 18:00 / 23:00
TIVOLI OUDEGRACHT: NACHT BIZAAAR (***) – 23:00
ZONDAG 3 FEBRUARI
KATRYNE: TIJDELIJKE KUNSTWINKEL (*) – 12:00 / 18:00
CAFE FLATER: KARAOKE – 20:00
Doneren kan ook via www.livebuild.org/livebuild/doneren

Stichting LiveBuild
(...) Livebuild ondersteunt dorpen in Kameroen bij het
realiseren en onderhouden van schoon drinkwater,
sanitaire voorzieningen en kwalitatief onderwijs.
Lokaal initiatief
Een Kameroener weet het beste wat er in Kameroen
nodig is. Daarom is lokaal initiatief ons uitgangspunt. We
richten ons op die personen, gemeenschappen en orga
nisaties in Kameroen die laten zien dat ze willen samen
werken voor een betere toekomst. Door onze continue
aanwezigheid in Kameroen, kennen wij de regio als onze
broekzak. Hierdoor weten wij welke dorpen gedreven
zijn om hun omstandigheden te verbeteren en hoe we
hen daarbij het beste kunnen ondersteunen.
Financiele onafhankelijkheid
Wij steven naar financiele onafhankelijkheid van de dor
pen en scholen. Een project is in onze ogen namelijk nooit
af. Een watersysteem vereist onderhoud en renovatie,
een school idem dito. Wij vinden dat een dorp of school
dit zelf moet kunnen bekostigen. Als dit niet het geval is
en bijvoorbeeld de opslagtank of het schooldak vertoont
slijtage, zullen de dorpen opnieuw op zoek moeten naar
een organisatie die hen financieel kan ondersteunen. De
dorpsbewoners zijn terug bij af. Het project heeft op de
lange termijn geen enkel effect gehad. Bij water projec
ten vereisen we daarom gedurende een eerste vijf jaar
een structurele bijdrage voor een waterfonds. Doel is de
lokale watercommissie te ondersteunen en de ‘mindset’
van de gemeenschap zo te krijgen dat betalen voor water
gebruik vanzelfsprekend wordt. Het dorp kan daarmee
zijn eigen systeem onderhouden en op de lange termijn
volledig renoveren. (...)

Redactioneel • De gevleugelde uitspraak “Bombing for
peace is like fucking for virginity” duikt sinds de Vietnam
oorlog in de jaren ‘60 van de vorige eeuw regelmatig op
tijdens anti-oorlogsmanifestaties. Die analogie volgend
zouden we een paar blikken Agent Orange boven Kame
roen uit kunnen kiepen. Geen oerwoud is geen insecten,
is geen vliegen voor op de neuzen van arme dorstige kin
deren. Dat is natuurlijk een heilloos idee. Maar wat doen
we dan tijdens 24uur LiveBuild? Bier drinken voor Afrika?
Feesten tegen de dorst? Is dat dan ook een onzalig idee?
Een paar jaar geleden begon Joost Conijn aan een avon
tuur dat wij op de redactie zelf mee hadden willen maken;
Conijn vliegt in een zelfgebouwd vliegmachien over Afrika.
Onderweg ontmoet hij mensen, ritselt benzine, vervangt
samen met locale mécaniciens onderdelen. Doet Conijn
dat om de wereld te redden? Wellicht, maar hij doet vooral
waar hij goed in is; hij verzamelt verhalen, tekent ze op en
geeft ze door. Hij is kunstenaar, avonturier en verhalen
verteller. Hij inspireert anderen, maar ook zichzelf.
Is dat egoïstisch, anderen helpen voor jezelf? Misschien.
Maar wellicht is anderen helpen nooit onbaatzuchtig en
helpt niemand zomaar oude vrouwtjes met oversteken.
Maar de oude mevrouw in kwestie staat wel mooi aan
de andere kant van het zebrapad. En zo is het maar net.

IF I CAN’T DANCE
I DON’T WANT YOUR
REVOLUTION
Sport • Jawel, één van de heren heeft in zijn boomhut zijn
mooie Riekers vergeten, en dwaalt nu rond op zijn tedere
blooootenvoeten. Heeft iemand deze twee heren ergens
ten velden ontmoet of gezien? Neem ze onder de arm,
biedt ze nogmaals een warm onthaal, en geef alstublieft
de mooie Riekers terug aan één van deze heren, bedankt.
Jukebox • Merijn Hos & Global Goon
– Plastic Orchestra (030303 (***) Records, (2012)
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Ad Hoc • Ruilrestaurant – MEGA editie, Hal 16, Utrecht (2013) • www.aktiebureau.nl • www.ruilrestaurant.nl (**)

Cover • Stijn Mulder • Zonder titel (2012) • Wandsculptuur, diverse materialen; waaronder hout, aluminium
tape en papier • 10x5x6 cm • Stijn Mulder woont in Utrecht en werkt in Amsterdam • www.stijnmulder.com (*)

— T I J D E L I J K E
KUNSTWINKEL.NL
NON-ISSUE verschijnt onregelmatig • Abonneer je
op onze gratis mailinglijst via www.non-issue.org
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