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SINGER SONGWRITERS GEZOCHT
Die de kracht van hun muziek en tekst
willen inzetten voor schone zeeën
Singer songwriters
for the ocean
Singer songwriters for the
ocean is een netwerk van
singer songwriters die zich via
hun muziek en persoon
inzetten voor educatie en
bewustwording over schone
zeeën. Het netwerk organiseert
hiervoor gave muzikale
projecten. Tegelijkertijd is het
netwerk er op gericht om met
elkaar te groeien en verdiepen
als songwriters en artiesten.
Initiatiefnemer is singer
songwriter Geertjan Aleven,
die op scholen door heel
Nederland lesgeeft over de
plastic soup

By the ocean we
unite
By the ocean we unite is een
stichting die er op gericht is de
plastic vervuiling in de zee
tegen te gaan en hoever
bewustwording te creëren.
Hiervoor organiseert de
stichting zeilexpedities,
gekoppeld aan citizen science,
documentaires en onderwijs
op scholen.

Meer weten of
meedoen?
Neem contact op met Geertjan
Aleven (0621650848) of Karl
Beerenfenger (06-18632023)

Singer songwriter zeil- en
onderzoeksexpeditie
Wetenschappers schatten in dat er in 2050 meer plastic in zee
is dan vis. Het is dus tijd alle zeilen bij te zetten om de stroom
van plastic naar zee te stoppen. Muziek is een krachtig middel
dat daarbij nog weinig wordt gebruikt. Daarom slaan Singer
songwriters for the ocean en By the oceans we unite de
handen ineen met een unieke meerdaagse singer-songwriter
zeilexpeditie op de Noordzee. De reis is een middel, geen
doel op zich. Singer songwriters maken een onvergetelijke
zeilreis de natuur in, vertalen hun ervaring ter plekke in
mooie muziek. Deze ervaring wordt verder verrijkt door
onderzoek en voorlichting aan boord onder leiding van
ervaren marine biologen. Mee op reis is een
documentairemaker die de reis filmt. De geschreven muziek
wordt de soundtrack van de film, die na afloop vertoond
wordt op scholen in heel Nederland. De schoolbezoeken
worden gekoppeld aan een call to action, waardoor één reis als
inspirerende inktvlek gaat werken. De expeditie is gepland
voor september 2019. We zijn nu op zoek naar bevlogen singer
songwriters die mee zouden willen en na afloop het verhaal op
scholen willen vertellen. Onderscheidend aan het project is
dat beeld, geluid en de persoonlijke ervaring van de singer
songwriter samen komen om maximale impact te genereren.
www.geertjanalevenmusic.com

www.bytheoceanweunite.org

