HET GROTE STRAATBERAAD
Warming Up presenteert in het najaar van 2020 Het Grote Straatberaad, een volksvergadering over het klimaat met
live-optredens, inspirerende hulplijnen en video’s. En dat alles helemaal corona-proof, vanuit de veilige omgeving van
je voordeur, je balkon of je tuin.
Het klimaatvraagstuk is het grootste vraagstuk van deze tijd. Wat is onze rol hierin? Het is tijd voor een ongewone
vergadering met gewone mensen. De vragen waar we voor staan willen we niet alleen aan de politiek overlaten, het
zijn vragen voor iedereen. Warming Up organiseert daarom in Het Grote Straatberaad in verschillende steden in
Nederland. Je kunt stemmen, spelen, twijfelen, touwtrekken, verhalen delen en in gesprek gaan met elkaar. Dit
interactieve programma is voor iedereen, of je nu veel weet over het klimaatvraagstuk of weinig, voor jong en oud,
voor doeners en praters. Het Grote Straatberaad is ontwikkeld door theatermaker Karlijn Benthem en wordt door jullie
gespeeld. Jullie zijn deze dag de hoofdpersonen in het verhaal over de toekomst; onze toekomst.
Gezocht: straatcoaches en straatomroepers
voor de duur van één dag (van 10:00 - 16:00 uur)
Tijdens Het Grote Straatberaad spelen verschillende straten tegelijkertijd tegen elkaar, aangestuurd vanuit het
hoofdkwartier. Jullie leiden zelf de volksvergadering in je eigen straat. Om te zorgen dat jouw straat zo goed mogelijk
vertegenwoordigd wordt, zijn we per straat op zoek naar een straatcoach en een straatomroeper.
Straatcoach
●
●
●
●
●
●
Taken
●
●
●
●

Wil dat zijn/haar straat gehoord wordt
Durft een uitdaging aan te gaan
Is een verbinder
Biedt een helpende hand waar nodig
Heeft een rijbewijs
Is deze dag beschikbaar van 10:00 - 16:00 uur

Heeft contact met de organisatie
Weet minimaal 10 huishoudens te motiveren
om mee te doen
Heeft de regie tijdens de dag en bedient de
audio
Zorgt voor een geschikte straatomroeper

Straatomroeper

●
●
●
●

Taken
●
●
●

Kan improviseren
Is een gangmaker
Heeft lef en humor
Houdt van applaus

Helpt de straatcoach om tien huishoudens
te mobiliseren
Presenteert de middag aan de hand van
een script (door de megafoon)
Is gespreksleider

Wat levert het jullie op? Samen met je straatgenoten werk je deze middag aan een straatverklaring: een verbeelding
van hoe jullie willen samenleven in een veranderende toekomst. Alle informatie wordt tevens meegenomen in de
eerste bottom-up Klimaatverklaring van Nederland: The Future We Want, die op Nationale Klimaatdag, op 22 oktober,
wordt overhandigd aan de politiek.
Na aanmelding ontvang je als straatcoach en straatomroeper een uitgebreide instructie op papier en een week voor
Het Grote Straatberaad worden jullie tijdens een digitale meeting gebriefd door de organisatie, waar je alle mogelijke
vragen kunt stellen. Daarnaast ontvang je een pakket met alle benodigde materialen voor deze middag.
Enthousiast? Meld je dan nu aan via deze link en geef jouw naam en die van de straatomroeper op. Heb je vragen
over deze oproep of twijfel je of het iets voor je is, mail ons dan op info@wearewarmingup.nl. Voor meer informatie
over Warming Up kijk op www.wearewarmingup.nl.

