Fancy fair en Modeshow in
de Nieuwe Waterweg Noord
Week van de Psychiatrie dinsdag 31 maart

Een ervaring rijker

Filmfestival
2 april 2009
Het idee om een filmfestival
vanuit de GGz te organiseren
bestond al langer. De Week
van de Psychiatrie was een
goede gelegenheid om de
plannen ten uitvoer te brengen. Vanuit de werkgroep
Week van de Psychiatrie is
Formaat (theateratelier)
benaderd om het filmfestival
mede te organiseren. Op 2
april was het eerste filmfestival een feit.
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