Samenwerken met Duitsland
Heb je altijd al eens met een Duitse collega willen samenwerken op het gebied van actieve
cultuurparticipatie, maar weet je nog niet met wie of hoe? Of wil je een nieuwe stap maken
in een bestaande samenwerking? Fonds Soziokultur en Fonds voor Cultuurparticipatie
organiseren een Nederlands-Duitse Meet & Match op 25, 26 & 27 september 2019 in
Dortmund. Deze bijeenkomst biedt jou dé gelegenheid om met Duitse collega’s kennis te
maken, inspiratie op te doen voor projecten, in gesprek te gaan over een bestaande of
nieuwe samenwerking en een projectidee te ontwikkelen.
Subsidieregeling Nederland Duitsland
In het voorjaar van 2020 kan je een gezamenlijke subsidie aanvragen voor een duurzame
Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van actieve cultuurparticipatie in de vrije
tijd voor alle doelgroepen. Tijdens de Meet & Match nemen we je mee door alle ins en outs
van de subsidieregeling zodat je goed voorbereid bent. Ook als je al eerder deelnam aan een
Meet & Match of subsidie ontving, ben je van harte welkom.
Aanmelden Meet & Match
Als je geïnteresseerd bent in deelname aan de Meet & Match Jonge Kunst, vul dan dit
aanmeldformulier in. Dit kan tot 19 juli 2019. Deelname is gratis, wij zorgen voor je
hotelovernachting, reis- en verblijfkosten worden vergoed. Deelnemers worden
geselecteerd op basis van motivatie. Er is plek voor 10 Nederlandse deelnemers.
Programma 25-27 september
Dag 1: Start om 16.00 uur. Aftrap met een kennismaking, een Q&A over internationale
samenwerking, financiering en subsidie aanvragen met aansluitend een
kennismakingsdiner.
Dag 2: workshops, pitches en ideeën ontwikkelen.
Dag 3: presentaties, ‘een plan en dan’ en samenvatting. Afsluiting 13.30 uur.
Locatie
Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund
Meer informatie
Meer informatie over het programma of de Meet & Match? Mail gerust Lidian Fleers.
Inspiratie en tips voor samenwerking met een Duitse collega vind je hier.
We hopen je te begroeten tijdens de Meet & Match in Dortmund!

