Persbericht
Rotterdam, 25 september 2015

Derde editie van New Skills nog uitgebreider.
New Skills is een jaarlijks terugkomend evenement met een dynamisch en gevarieerd programma
aan shows, move challenges, sub events en workshops op het gebied van dans,sport muziek en
theater. Na een geslaagde editie in 2014 zal de editie van 2015 nog groter en mooier worden.
Zaterdag 3 oktober is de dag waarop professionele dansers,acrobat3en,freerunners, urbansporters
en muzikanten samen komen om diverse workshops en optredens te verzorgen.
Ook is er een speciaal wijkpodium waar talenten uit de wijk zullen optreden.
Op deze dag kunnen jong en oud tussen 13.00 en 21.00 uur naar de Sportplaza Zuiderpark
(Oldegaarde 21, 3008 JA Rotterdam) komen voor een spraakmakend programma welke GRATIS
toegankelijk is voor publiek en deelnemers.
Het Festivalterrein bestaat een sfeervolle setting van grote en kleine circustenten en
buitensportvelden waaronder een freerunparcours,basketbalveld en bikepoloveld.
Er is een wijk foodcourt waar drinken en (warm)eten gekocht kan worden, welke door een groep
bewoners uit de Tarwewijk van allerlei nationaliteiten gemaakt is.
Tijdens de workshops van DOCK jongerencoaching kan je zelf alcoholvrije cocktails maken en
drinken.
Kom dus vooral met familie,vrienden,kinderen gezellig kijken naar alle spraakmakende talenten of
doe mee aan een van de workshops.

Ben je goed in skaten, freerunnen, bikepolo of basketbal doe dan mee aan het deelevenement op dit
gebied.
Bovendien is er ook een move challenge waarin je jouw skills kunt meten met anderen.
Een reden om thuis te blijven is er niet want ook bij slecht weer gaat New Skills gewoon(in
aangepaste vorm) door in de circustent
Meer informatie:
New Skills is een initiatief van het Rotterdams Volkstheater, Got Skills, Thuis Op Straat(Sportplaza
Zuiderpark) en DOCK Charlois.
Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:gebiedscommissie Charlois, Stichting
bevordering Volkskracht, Gemeente Rotterdam.
Het programma mede mogelijk gemaakt door SKVR, Cultuurscout Charlois, Stichting Saamhorigheid.
Programma samengevat.
13.00 terrein open
Vanaf 13.15 start workshops: cocktailsmaken, Capoeira, acrobatiek, turnen, streetdance, freerun
14.00 start site events: basketball, freerun, game of skate, bikepolo.
14.30 en 17.45 uur Wijkpodium
16.15 en 19.00 uur grote Shows
17.15, 18.00,20.00 move challenge
Meer informatie kun je vinden op : www.facebook.com/newskills010
21.00 einde programma
Voor meer info:
Got Skills
Jason R Jeandor
jason@gotskills.nl
06‐43090760
Thuis Op Straat Zuiderpark
Marcel de Jong
Marcel.dejong@thuisopstraat.nl
06‐10917655

