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(2017-2020) gemeenten aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren
en te stimuleren. Samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn en ondernemerschap staan
Weigeren
centraal
in dit programma. Er zijn tweeAccepteren
nog edities: 2018-2019 en 2019-2020 waaraan je kunt
deelnemen. Per editie doen er in principe vijf tot zeven steden mee.
Meer informatie over ons Privacybeleid
Tweejarig traject
Binnen het tweejarige traject stimuleren we ouderen en cultuurparticipatie en zetten het op de kaart. Dit
doen we o.a. door intervisiebijeenkomsten, lokale manifestaties, en een afsluitende landelijke
manifestatie. Tijdens de landelijke manifestatie reikt het BNG Cultuurfonds de BNG Bank Lang Leve
Kunst Prijs uit. Deze prijs, een bedrag van € 20.000,-, gaat naar de gemeente die volgens een
onafhankelijke jury het beste en meeste duurzame initiatief heeft getoond op het gebied van ouderen
en cultuurparticipatie.
Aanvraagprocedure Age Friendly Cultural Cities
De aanvraagronde voor 2018-2019 loopt van 1 november tot en met 29 november 2017. De culturele
instelling dient de aanvraag in. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het
budget op is.
De aanvraagronde voor 2019-2020 loopt van 1 oktober tot en met 31 oktober 2018.
Kijk hier voor alle informatie over de regeling en aanvraagprocedure .
Deelnemende steden
In 2016 startten we het programma met 5 pilotsteden: Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden,
Eindhoven, Maastricht. Amsterdam werd winnaar van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. Aan de
editie 2017-2018 nemen deel: Utrecht, Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen (incl. provincie
Groningen).
Bekijk hun Age Friendly Cultural Cities programma ter inspiratie.

