
Ruim 4 jaar na de release komen
we nu met een re-release van
Jochem Baelus' Slumberland.
Van dezelfde matrijs geperst,

door Record Industry uit Haarlem,
maar nu alleen met een iets

andere hoesandere hoes: een zogenaamde
single jacket offset.

Verder wel met full color inlay en
download code.

Verkrijgbaar via Slumberlabnd bij
de concerten (zie agenda pag 4),
de betere platenzaak in Benelux of
via via zesdekolonne.bandcamp.com

Op vraag van het publiek komen we met een 2e oplage van de K7.
Muziek en geluid van Fable Dust, drawings in sound, North Side
Noise, Hermann Blaupunkt, deadman orchestra en Slumberland.
Wederom inclusief player, download codes en stickers verpkat in

een fraaie houten box Met als extra alleen voor deze oplage
een boekje “I read the comments....” van Erik Vermeulen



Vanaf 1 januari 2018 zijn we gestart met ons PROJECT PLAY PLASTIC.

Met dit project willen we het bewustzijn van het gebruik van plastic onder de aandacht brengen.
We kunnen het probleem niet oplossen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er minder plastic gebruikt gaat
worden. En dat we het plastic wat er al is, langer uit de natuur houden, totdat we er een echte oplossing voor
hebben gevonden...
Op de kleuterschool De Krokodil in Antwerpen zijn we begonnen om plastic te verzamelen, te sorteren, te
gebgebruiken als materiaal voor creatieve workshops en een excursie naar Verbeke Foundation waar een expo
staat over recycle kunst. Om tegen het eind van het schooljaar een aandenken aan deze schoolperiode van
geperst plastic mee te geven.
We gebruiken deze periode ook om het project verder vorm te geven, uit te bouwen en om een educatief
creatief project voor scholen, vakantie speelweken, festivals en brainstorm sessies samen te stellen.

Het verwerken van het plastic gebruiken we machines en apparatuur, die door Precious Plastic zijn uitgewerkt.
Vanuit een DIY (do-it-yourself) principe zijn er open-source blauwdrukken en toepassingen voor het hergebruik
vvan plastic. www.preciousplastic.com.

De foto's geven een indruk van de workshop op de kleuterschool
en de aankomst van de shredder; een onderdeel om het plastic te versnipperen.



Op  zaterdag 24 maart 2018
organiseren we een natuurwandeling in
het Land van Saeftinghe
met een afsluitende mossel maaltijd.

Vorig jaar hebben we in Saeftinghe een
bescheiden familie bijeenkomst gehouden ter 
nagedachtenis nagedachtenis van George Sponselee. 
Na een korte wandeling door het gebied hebben
we een bord mossels gegeten en een Karmeliet
gedronken.
Het beviel de aanwezigen zo goed dat we 
spontaan het idee opvatten om het ieder jaar te 
gaan doen: een volwaardige wandeling van dik 
2 uur door het gebied en als afsluiting mossels 2 uur door het gebied en als afsluiting mossels 
a volonte en 2 Karmeliet.

George Sponselee heeft zich altijd met hart
en ziel ingezet voor het behoud van dit unieke 
en belangrijke natuurgebied. 
We willen op deze manier zijn gedachten goed 
en de herinnering aan George levend houden.

Wandeling
Vertrek: 12:00 uur
Aankomst +/- 15:00 uur
vanaf
Het Bezoekerscentrum Saeftinghe 
Emmaweg 4, 
EmmahEmmahaven,
4568 PW Nieuw Namen

Mossel & Karmeliet maaltijd
Vanaf 16:00 uur
Paveljoen 't Schor
Havenstraat 54
4569 TL Paal
vegetarisch, kinder opvang of andere wensen?
WWe proberen aan te passen waar het kan

Het is verstandig om kleding te dragen, die vuil mag worden. 
Het kan guur en nat zijn: kleed je waterdicht en warm. 
Bekijk de weersverwachting.

Wandeling + Maaltijd € 45,=
Alleen wandeling € 8,=, alleen maaltijd € 37,=
Max 55 wandelaars
Minimuum leeftijd voor de wandelaars is 10 jaar en ouder 
 
Aanmelden voor 15 maart 2018 via GSSW18@kolonne.nl
Onder Onder vermelding van: naam, aantal personen en contact gegevens.
U ontvangt een retour email met bankgegevens e.d. 
en als de betaling binnen is sturen we een bevestigingsmail.



Vanaf begin januari 2018 brengt DJ MammaLuk iedere vrijdag
namens de Zesde Kolonne een maandelijkse radio show op

de nieuwe Eindhovense streaming radio RaRaRadio
De oude uitzendingen zijn te beluisteren via https://rararadio.org/

Kijk daar ook op de agenda om op tijd af te stemmen
voor de volgende Zesde Kolonne uitzending

en ook om meer malen ook om meer mals, lekkers en muzikaal sappigs te ontdekken:
https://www.rararadio.org/

In ons gebouw T56 hebben we nog
enkele ateliers vrij voor de verhuur:

– schone ruimte van 30 m2
– schone ruimte van 40 m2
– werkplaats van 32m2

Plus een groot aanbod van workshops
en tijdelijk en tijdelijk verhuurbare ruimte zoals
danszalen, polyvalente zaal, keuken

concertzaal en repetitieruimte.

Kijk op www.t56.nl voor meer info

Maart
   do 1: Skanky Ho + Ulrike Doszman – ModuLab/Fake Noise – De Sociale Dienst EHV
   zo 4 : DJ MammaLuk – opening expo Randell – s'Landhuis Hulst – 14:00*16:00 uur
   vr 9 :  RaRaRadio – DJ MammaLuk – 11:00*12:00 uur –  www.rararadio.org

April
   za 7 : Slumberland – More Music - Concertgebouw Brugge
   vr 13    vr 13 : RaRaRadio – DJ MammaLuk – 11:00*12:00 uur –  www.rararadio.org

Mei
   di 1 : 1 Mei Borrel – Dommelstraat 2b – Spoelhuis Eindhoven – vanaf 16 uur
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