“SPORTEN OVER GRENZEN”
Donderdag 26 september 2019 20.00 - 22.00 uur
Kantine voetbalvereniging KVVA, Dollardstraat 115, Amersfoort
Samen sporten kan een prachtige manier zijn om in contact te
komen met mensen uit andere milieus. Zeker op het voetbalveld
zie je mensen van allerlei achtergrond met elkaar in de weer. En
ook bij zaalvoetbal, basketbal, honkbal gaat het mixen zo op het
oog heel goed. Maar de volleybalvelden, het hockey of het waterpolo – om maar wat te noemen – daar zie je toch weer meer éénkleurigheid.
De vraag is hoe sport werkt als het gaat om het doorbreken van
onze eigen culturele grenzen. We zijn door ons milieu gekleurd
maar helpt sporten ons om de verschillen te relativeren? Wat zijn
ervaringen van sporters en hun bestuurders als het gaat om diversiteit in de meest ruime zin van het woord.
Op deze dialoogavond gaan we in gesprek met sporters van heel
diverse disciplines. Wat zijn hun ervaringen? Hoe gaan zij om met
deze vragen?
Een dialoogavond door het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.
Informatie: info@amersfoortlr.nl
zie ook: http://platform-amersfoort.com
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