15 juni 2009

PERSBERICHT
Minister Rouvoet gaat eerste exemplaar uniek boek over hedendaagse
straatcultuur 1 juli. a.s. overhandigen
Rotterdam. Het nieuwe boek ‘Van de straat- de straatcultuur van jongeren ontrafeld’
(uitgeverij SWP), van auteur Frank van Strijen zal op 1 juli a.s. gepresenteerd worden aan
pers en publiek. De gekozen locatie is de theaterschool van Rotterdam. Gastsprekers op
deze avond zijn o.a. Keith Bakker en Henca Maduro. Het eerste exemplaar zal uitgereikt
worden door minister André Rouvoet voor jeugd en gezin.
Straatcultuur en burgercultuur
In ´Van de straat´ beschrijft van Strijen de straatcultuur ontwikkeling vanuit sociologisch,
cultureel en psychologisch perspectief. Aan de hand van heldere voorbeelden geeft hij inzicht in
de moeilijk bereikbare wereld van de jongeren van nu. Zowel de professional als de
geïnteresseerde leek vindt in dit boek praktische handreikingen om de kloof tussen burgercultuur
en straatcultuur te overbruggen.
„Groepsverkrachting‟, „pattas‟en „bling bling‟
Van Strijen, oprichter van Jeugdenzo. is al jaren betrokken bij het opzetten, organiseren en
vormgeven van jongerencentra in meerdere probleemwijken. Woorden als „groepsverkrachting‟, „pattas‟ en „bling bling‟ zijn voor van Strijen meer dan alleen nieuwe uitingen
van de hedendaagse straatcultuur. Hij ziet en spreekt dagelijks jongeren die hiermee te maken
hebben. Van Strijen is regelmatig te zien en horen in diverse media zoals “Zembla”, “Rondom
Tien”. Tevens is hij veelgevraagd trainer/ docent bij verschillende (overheids) instanties die te
maken hebben met de straatcultuur.
Heldere analyses
Hans Kaldenbach, psycholoog, trainer en auteur van diverse boeken zoals „Doe maar gewoon‟
en „Respect!‟ (uitgeverij Prometheus); ‘In Nederland begint steeds meer literatuur te
verschijnen over het thema straatcultuur. Dat is noodzakelijk omdat we in toenemende mate
met dit verschijnsel te maken hebben. Frank van Strijen heeft ruime ervaring in het werken
met dit type jongeren. Hij laat aan de hand van veel voorbeelden de straatwerkelijkheid zien.
Zijn analyses zijn helder en concreet.
Sprekers van formaat
Het eerste exemplaar van ´Van de straat´ wordt uitgereikt door minister André Rouvoet.
De boek presentatie wordt omlijst door een aantal sprekers die, vanuit verschillende
invalshoeken, hun visie op de hedendaagse straatcultuur geven. Aan het woord komen o.a.
Politiemannen Dennis Muis, mentor surveillanten en Richard van der Linden, teamleider
afdeling wijkzorg, beiden werkzaam bij politie Ypenburg- Leidschenveen. Keith Bakker,
oprichter van „Smith & Jones‟, auteur en presentator van het RTL t.v. programma „Van etter
tot engel‟, Henca Maduro, voormalig ´Juize FM´ DJ en programma directeur van het
Rotterdams jongerenjaar 2009 en Frank van Strijen, oprichter Jeugdenzo., auteur, trainer/
straatcultuur werker en docent.
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Muziek uit straatcultuur
Ook het muzikale gedeelte van deze avond zal geheel passen in de hedendaagse straatcultuur en
naadloos aansluiten bij de gekozen locatie voor de boekpresentatie: De Theaterschool van
Rotterdam. Voor meer informatie en het bijwonen van de boek presentatie: www.jeugdenzo.nl

<Noot voor de redactie, niet voor publicatie>
Aanmelden voor de persbijeenkomst (voorafgaand aan de boekpresentatie) of voor een
persoonlijk interview met Frank van Strijen, opvragen synopsis „Van de straat‟?
Neem contact op met Bob Krijnen, BK Creative Communications. GSM: 06-27149422 of email: Bk.creativecommunications@gmail.com
Waar: Theaterschool Rotterdam, Pieter de Hoochweg 222, 3024 BJ, Rotterdam.
Wanneer: 1 juli 2009
Persbijeenkomst: 17:15-17:45
Overhandiging eerste exemplaar: 18:00
Diverse prekers: 18:30-19:30
Afsluitende receptie: 19:30-20:30
N.B. tijden zijn een indicatie. Kijk voor definitieve tijden op www.Jeugdenzo.nl of mail naar
BK.creativecommunications@gmail.com
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