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As Equals, gelijke behandeling

Korte omschrijving van
het project

Het project As Equals omvat de jaarlijkse organisatie van een of
meerdere deelactiviteiten. Elke activiteit is gericht op gelijke
behandeling. As Equals is een samenwerkingsproject met
ECI Cultuurfabriek Roermond.
Programma van de activiteiten:
Het programma bestaat uit vertoning van films/documentaires
en film educatieve activiteiten. De filmvertoningen bestaan uit
een film en een randprogramma. Het randprogramma kan
bestaan uit:
• Een inleiding/lezing
• Q&A met regisseur/hoofdpersonages/overige
betrokkenen (bv. auteurs)
• Discussie, verwerkingsopdrachten, workshops.
Film educatieve programma’s:
• media-educatieve workshops: film, animatie &
interactieve media
De programma’s vinden waar mogelijk en waar noodzakelijk
plaats in samenwerking met externe deskundigen/instellingen.

(logo As Equals)

Achtergrond en aanleiding Het thema As Equals maakt jaarlijks onderdeel uit van de
programmering van Filmtheater De Nieuwe Scene. Relevante
filmtitels krijgen het label As Equals en worden met het logo
aangeduid.
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Wat willen we met het
project bereiken?

Voor wie is het project?

Uitvoering project
Anbi
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As Equals is gebaseerd op artikel 1 van de Grondwet: “Allen die
zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is
niet toegestaan.”
In het streven naar gelijke behandeling hanteren wij het model
positieve gezondheid (https://ipositivehealth.com ). Dit model
bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaalmaatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.
Aandacht en zorg voor deze dimensies bevorderen het streven
naar gelijke behandeling en voorkomt uitsluiting.
De beoogde effecten:
• Aandacht vestigen op randvoorwaarden waardoor
mensen uiteindelijk zelf hun eigen regie kunnen voeren
op de zes dimensies van positieve gezondheid,
• Vergroting bewustwording door de aandacht te vestigen
op de oorsprong en effecten van ongelijke behandeling;
• Versterking van identiteit en vergroting eigenwaarde
van individuen en groepen ter voorkoming van
discriminatie, uitsluiting en ongelijke behandeling.
Filmtheater De Nieuwe Scene hoopt hiermee bij te dragen aan
het gegeven dat iedereen volwaardig mee kan doen in de
samenleving.
Het project richt zich enerzijds op de doelgroep
(leden/cliënten/gebruikers) zelf en anderzijds op
belangenbehartigers en (aankomende) professionals. Ook richt
het project zich op leerprofielen in het onderwijs.
• maatschappelijke organisaties en (overheids)instellingen
professionals, vrijwilligers, achterban, leden en cliënten
• onderwijsinstellingen (PO, VO, Mbo, Hbo):
onderwijsgevenden, ondersteunend dienstverleners,
leerlingen en studenten.
• overige belangstellenden
Jaarlijks
Op http://www.nieuwescene.nl/anbi-parner/ vindt u
informatie over Filmtheater De Nieuwe Scene als Algemeen Nut
Beogende Instelling

