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Een belangrijke organisatorische verschuiving vanaf 2020

Na 18 jaar school en artistieke training is besloten om een belangrijke
transformatie in te zetten. Deze belangrijke beslissing is niet licht genomen,
maar mede het resultaat van teruglopende fondsen. Het besluit is om het
reguliere onderwijs uit te faseren en alle aandacht te gaan leggen op het
Kattaikuttu theater; het creëren van theater en het doorgeven van het vak aan
zowel vrouwen als mannen.

De Kattaikkuttu Sangam wil artistiek onderwijs blijven geven in de vorm van
trainingen en workshops aan gemotiveerde mensen uit alle windstreken. Hierbij

worden eigen expertise en kapitaal (grond, gebouwen, faciliteiten) op een
duurzame manier geëxploiteerd. Het plan is om een 10 maanden durende
Kattaikkuttu Diploma Course op te zetten. Hiermee beantwoordt de Kattaikkuttu
Sangam aan de vele aanvragen voor training van mensen met een directe
interesse in deze unieke vorm van theater. Het uiteindelijke doel is om de
Kattaikkuttu Sangam te veranderen in een veelzijdig kennis centrum met
duurzaamheid en (gender en sociale) gelijkheid in het theater en daarbuiten
hoog in het vaandel.

Meer uitleg en informatie vindt u op https://www.kattaikkuttu.org/

Wat gebeurde er in 2019 op de Kattaikkuttu Gurukulam?
Naar de universiteit

In juni zijn 2 studenten, namelijk A.
Bharathi and P. Sasikumar,
aangenomen op de Ashoka
University, met een volledige beurs.
Zij willen hun majors in
respectievelijk Engels en Economie,
combineren met een minor in
Alle studenten die in april 2019 hun 10th,

Performing Arts. Gefeliciteerd!
Bharati's acteerprestaties in
vrouwenrollen of Krishnarollen en
Sasikumars mukavina (fluit) spel
zullen gemist worden!

11th en 12th standard examens gedaan
hebben zijn geslaagd!

Gestart met 25 leerlingen
In het kader van de uitfasering van
het reguliere onderwijs, is de
Kattaikkuttu Gurukulam dit jaar
gestart met 25 leerlingen. Helaas is
de verhouding jongens/meisjes geen
50/50 meer.
Wereldwijde actie Karna's Eyes groot succes!
In november 2018 ging deze actie van start en in
een jaar tijd verzamelden vrienden en oudvrijwilligers van de Kattaikkuttu Sangam
wereldwijd 25.00 euro in!
Kalai Manram stond op het tuinenpark de
Pioniers in Utrecht en droeg ook een steentje bij.

De biologische tuin groeit door
In de zomer zijn er meer dan 150 bomen geplant. Tess Romanski, van de
American Indian Foundation, heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een
groeiplan en is in september opgevolgd door Loren Weber. De tuin en de
keuken spelen ook een rol in de toekomstplannen van de Sangam.

Stich

ting Netherlands Tamil Sangam

Diwali werd in Nederland in Den Haag gevierd. Oud-bestuurslid Evelien Pullens
en bestuurslid Christel van Dijk waren daar bij. Evelien vertelde een verhaal
over een nachtvoorstelling in een tamildorp. Het was een feestelijke
bijeenkomst. Sommige aanwezige Tamils kenden Rajagopal en Hanne
persoonlijk! We hopen in de nederlandse Tamil-gemeenschap belangstelling te
wekken voor de Kattaikkuttu Sangam.
Onderscheiding!
Rajagopal ontving the Kala Ratna
onderscheiding van News7, een
Tamil TV news channel.

Donateurs bedankt!
Graag willen we al onze donateurs weer hartelijk danken, zowel voor de fijne
maandelijkse bedragen, als voor de incidentele giften. Gezien alle veranderingen die
er aan zitten te komen is alles welkom!
Gewijzigd rekeningnummer
Kalai Manram heeft besloten om in de toekomst de rekening die we bij de ING hebben te
gaan afstoten. De Triodosbank past, gezien haar ideologie, beter bij een stichting als de
onze. Mocht u periodiek overmaken, zou u deze dan willen wijzigen in een overschrijving
naar onze Triodos-rekening? Dat is: NL68 TRIO 0786 7747 38. Hartelijk dank!

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond 2020!
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