Het Ei-concept
Talentvol, creatief en onbekend blijven de
mensen die de pech hebben in de psychiatrie of op
straat te belanden. Alleen de familieleden, naasten
en betrokken hulp- en dienstverleners weten hoeveel
buitengewoon muzikaal talent er is onder de mensen
met een kwetsbaarheid. Dat merk je op de avonden
dat de Electric Space Cowboys optreden en
muzikanten met een psychiatrische achtergrond met
de band mee gaan doen. Je merkt het bij de
popworkshops die op het Ei-complex georganiseerd
worden. Het ei-concept helpt bij herstel en biedt een
muzikale uitdaging voor kwetsbare muzikanten.
Muziek is aansprekend, leidt af van de stemmen en
beelden in je hoofd en vergeet depressies. Je leert en
zet een prestatie neer, samen met anderen. Het geeft
een kick en beïnvloedt je stemming positief. Samen
musiceren op een vast tijdstip geeft structuur en
schept een band. In workshops toewerken naar een
presentatie/optreden voor vrienden en familie geeft
een doel en stimuleert. Het optreden geeft
zelfbewustzijn en trots bij artiest en toehoorder. Het
EI-complex biedt hiervoor een professionele
entourage en begeleiding.
Het initiatief om een plek te creëren waar mensen
met een psychiatrische kwetsbaarheid hun talent
kunnen ontwikkelen en dit met anderen delen,
ontstond toen hun zoon een psychose kreeg.
Vanuit een persoonlijke hobby, is een bedrijfspand,
eigenhandig, samen met vrienden en familie
omgebouwd tot een theaterruimte met beeldstudio‟s
en muziekstudio‟s (het EI-complex). De ruimte kan
gehuurd worden door creatieve cultureel

ondernemers met hart voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid die deel uit maken van de
crew en een aantal dagdelen zelf workshops volgen
of geven op het gebied van muziek, film en fotografie
(multimedia-activiteiten).

presentaties, optredens, tentoonstellingen,
vergaderingen;
muziekstudio‟s die gebruikt kunnen worden
voor opnamen en muziekproducties;
een beeldstudio voor vervaardigen en
bewerken van beeldmateriaal;
een sfeervolle entourage en
ondersteunende faciliteiten als beamer,
geluidsinstallatie, verlichting, piano en eten
en drinken.

De Stichting Ei-werk

Het Ei-complex
Het Ei-complex is het gebouw waar het gebeurt.
Het is een broedplaats voor buitengewone,
vernieuwende, creatieve en experimentele acties (zie
ook: www.ei-complex.nl). De naam Ei staat voor
“broedplaats”; maar ook je “ei leggen” ofwel je lied
componeren, je film maken, je tekst ten gehore
brengen. Het ei (complex) is begonnen als een
familiegestuurd initiatief maar in de uitwerking groeit
het uit tot een gezamenlijk initiatief van betrokken
kunstenaars, hulpverleners en creatieve
ondernemers .
Het Ei-complex biedt:
een zaal van ca. 100 m2, waarin
verschillende soorten activiteiten kunnen
plaatsvinden: workshops, opnames,

De Stichting Ei-werk is opgericht om activiteiten te
organiseren voor mensen met een psychische
handicap. De stichting organiseert zelf of samen met
partners activiteiten en gaat op zoek naar
financiering. Ze is initiatiefnemer of neemt initiatieven
over. Aan mensen met een kwetsbaarheid biedt ze
ondersteuning en zorgt dat de omgeving past bij de
mensen die er gebruik van maken. De stichting werkt
evenals de andere gebruikers van het Ei-complex
projectmatig.

Richt zich op herstel. Gaat uit van de eigen
verantwoordelijkheid en het eigen initiatief
van mensen met een „psychische‟ handicap
en betrokken netwerk. De mens staat
centraal met al zijn bijzonderheden
(kwaliteiten, eigenaardigheden en
handicaps), maar dit mag geen
belemmering zijn voor anderen. Houdt niet
van vrijblijvendheid en streeft naar
professionaliteit.

De Stichting Ei-werk is:
Een organisatie die multimedia-activiteiten
organiseert, ontwikkelingen stimuleert en
continuïteit faciliteert voor mensen met een
„psychische‟ handicap;
Bundelt kennis en vaardigheden en verbindt
verschillende disciplines en cultuuruitingen
met elkaar;
Een sociaal culturele organisatie op het
gebied van muziek, dans, beeld, tekst,
vormgeving en multimediale technieken,
bedoeld voor mensen met een
arbeidshandicap die een steuntje in de rug
nodig hebben om zich verder te ontplooien;
Samenwerkingsgericht. Wil door
samenwerking met derden, de kwaliteit van
de producten en doelen verbeteren en de
kwantiteit van de deelname verhogen;
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