
AIC De Kempen locatie Eersel thema-avond kijk mee in het hoofd van mensen met autisme 2 april 2020

Mind My Mind is een ontroerende animatiefilm over verliefdheid en autisme, gemaakt door Floor Adams. 
Sinds de première op het kortefilmfestival Go Short in Nijmegen, bijna een jaar geleden, 
haalt Mind My Mind de ene na de andere prijs binnen.
Een treffende, ontroerende en optimistische verbeelding van een leven met autisme. 
Chris, en het mannetje in zijn hoofd, moeten elke dag weer de moeilijkste en spannendste uitdagingen aangaan 
om zich staande te kunnen houden.
Het kleine mannetje in zijn hoofd houd de boel op orde. Dat is een hondenbaan, zo blijkt al snel. 
Veel te veel indrukken moeten worden opgeslagen, prikkels moeten verwerkt, 
en dan moet het mannetje ook nog voor elke sociale situatie een passend script voorschotelen. 
Die scripts liggen ergens opgeslagen in archiefkasten, 
soms zo ver weg dat Chris zich lange tijd geen houding weet te geven. 
Alleen wanneer hij aan zijn vliegtuigjes werkt, is het rustig in zijn hoofd. 
Wanneer hij ook nog verliefd wordt op Gwen raakt zijn mannetje helemaal van slag.
Samen worden ze geconfronteerd met de sociale en emotionele uitdagingen van het leven.
Wat gebeurt er in je hoofd als je autisme hebt?
Gespreksleider deze avond is Chrisje Karsmakers-Scheepers.
Chrisje heeft veel ervaring in de begeleiding van (jong) volwassenen met autisme binnen het onderwijs. 
Ze is als  trajectbegeleider werkzaam bij 
het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland .

De avond ziet er als volgt uit :
-       Inleiding door Chrisje Karsmakers
-       Animatiefilm Mind My Mind. (duur 30 minuten)
-       Na Mind My Mind tonen we een korte film waarin mensen met autisme vertellen over de film. ( 20 minuten)
-       Daarna is er gelegenheid om  vragen te stellen
-       Einde 21.00  uur met gelegenheid tot napraten tot uiterlijk 21.30 uur.

Tijd:
Vanaf 19:00 uur staat koffie en thee voor u klaar
Aanvang 19:30 uur
Eindtijd Officieel gedeelte stopt om 21.00 uur. napraten tot uiterlijk 21.30 uur. 

Locatie:
SCC De Muzenval
Dijk 7
5521 AW Eersel

Kosten: 5 euro voor niet leden (NVA leden gratis)

Uiterste inschrijfdatum: 31 maart 16:00 uur

www.sclera.be


