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APRIL
Inschrijving EUconferentie Long Live Arts
Long Live Arts is een grote Europese conferentie over ouderen en
cultuurparticipatie die plaatsvindt op 20, 21 en 22 mei in Den
Haag. Deskundigen uit binnen en buitenland buigen zich
over wetenschappelijke en praktische aspecten van
cultuurparticipatie door ouderen. Een van de keynote sprekers is
Susan Perlstein, grondlegger van de Amerikaanse ouderen en
cultuurbeweging NCCA. Kom ook en praat en denk mee over hoe
cultuurdeelname door ouderen kan leiden tot meer geluk, welzijn
en gezondheid. Voor meer inspiratie over dit onderwerp kijk je
op ons online magazine.

Nieuwe subsidieregeling erfgoedmanifestaties
Vrijwilligerswerk is aan verandering onderhevig; zo zorgen volle
agenda’s en veranderende leefstijlen er voor dat minder mensen
een langlopende verbinding als vrijwilliger aangaan. Met de
regeling professionalisering erfgoedmanifestaties wil het Fonds
een impuls geven aan de professionalisering van
erfgoedmanifestaties die werken met vrijwilligers. De aanvraag
moet voor 20 mei 2015, 13.00 uur worden ingediend. Heeft u een
projectidee? Kom dan langs op één van onze spreekuren op 30
april of op 1 mei.

Donderdag: evaluatierapport Cultuureducatie
met Kwaliteit
http://us1.campaignarchive1.com/?u=9af19519c33cd62a73e153bda&id=7837280437&e=581979263e
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Lezen, luisteren en observeren, dat is wat de Evaluatiecommissie
Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode december 2014 tot en
met maart 2015 heeft gedaan. Morgen verschijnt het rapport
waarin de commissie haar observaties en aanbevelingen voor het
vervolg van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit
deelt. PS: heb je ons filmpje al gezien waarin Lars (9) in 80
seconden uitlegt wat Cultuureducatie met Kwaliteit eigenlijk is?

Gouden C uitgereikt tijdens WAK
De Gouden C, de jaarlijkse prijs van het Fonds voor
Cultuurparticipatie voor het cultuurparticipatieproject dat je mee
móet maken wordt dit jaar uitgereikt op 30 mei tijdens de
opening van de Week van de Amateurkunst, de WAK. Alle in
2014 door het Fonds gesubsidieerde projecten komen in
aanmerking. De Gouden C wordt voor de vierde keer uitgereikt.
Eerdere winnaars zijn ‘Papierwerk’ van Atelier NL, ‘Dans op de
Cruyff Courts’ van de Nederlandse Dansdagen en Orchestre
Partout van de Vrolijkheid in samenwerking met het 5e
kwartier. Lees meer

Tip: Rotterdam in circussferen
De opening van Circusstad Festival, een project uit de regeling
Kunstparticipatie, belooft een groots spektakel te worden! Op 6
mei aanstaande verrassen honderden Rotterdamse
amateurkunstenaars en sporters het publiek met een spannende
crossover tussen hun eigen discipline en circus. Deelnemers,
jong en oud, krijgen de mogelijkheid kennis te maken met circus.
Tangodansers op stelten, buikdanseressen op loopballen: tijdens
A Brand New Day is niets te gek. Op ons online magazine is
alvast een foto impressie te vinden.

Kunstdocent noodgedwongen zelfstandig
Door bezuinigingen op cultuur moeten veel centra voor de
kunsten inkrimpen. Dat heeft direct gevolgen voor
kunstdocenten. Een deel van hen kan aan de slag in het reguliere
onderwijs. Veel anderen storten zich, met vallen en opstaan in
het avontuur dat zelfstandigheid heet. Het Fonds en het LKCA
bevroegen 170 kunstdocenten en artistiek begeleiders over hun
beroepspraktijk. De resultaten lees je terug op ons online
magazine en in de publicatie Zicht op actieve cultuurparticipatie.

Psssst nog wat liefde op te biechten?
Heb jij nog wat liefde op te biechten? Via liefdesbiecht een
project gerealiseerd op www.jijmaakthetmee.nl kun je al je
http://us1.campaignarchive1.com/?u=9af19519c33cd62a73e153bda&id=7837280437&e=581979263e
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zielenroerselen over de liefde kwijt. En je maakt er nog kunst
mee ook! Deel jouw kleine of grote liefdesbiecht en lees meer op
ons online magazine.

Maak de WAK zelf ook mee
Het bruist van de amateurkunst in Nederland van 30 mei tot en
met 7 juni. Want dan vindt alweer voor de vijfde keer de Week
van de Amateurkunst (WAK) plaats. Het thema dit jaar is De
kleine artiest voor een groot publiek! Meedoen aan de WAK? Dat
kan! Als gemeente, amateurkunstenaar, vereniging of
organisatie. Kijk op de website van WAK Nederland.
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