Uitnodiging
Interactieve netwerkdag
“de Cultuuraanbieder van de toekomst”
Maandag 27 juni 9.00-14.30, inclusief lunch
Duvelhok, Sint Josephstraat 133, 5017 GG Tilburg

Hoe sta jij als kunstdocent of cultuuraanbieder in het veranderende landschap van
cultuureducatie? Hoe zorg jij dat je toekomstbestendig bent in je werk?

Het onderwijs ontwikkelt zich naar toekomstbestendig onderwijs: denk aan Onderwijs 2032 en de
21st Century Skills, en natuurlijk Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen in Noord-Brabant geven dit
vorm met het programma De Cultuur Loper, ontwikkeld door Kunstbalie en Erfgoed Brabant in
samenwerking met lokale partners. Wat kun jij als kunstdocent of cultuuraanbieder in dit
veranderende landschap betekenen voor het onderwijs?
Kunstbalie en de lokale intermediairs gaan graag met jou als kunstvakdocent of
cultuuraanbieder in gesprek over het gedachtengoed van De Cultuur Loper. Hoe sta jij in de
beweging die gaande is, en hoe kun je je positie in het cultuurlandschap verstevigen?
Kom op maandag 27 juni 2016 naar onze interactieve netwerkdag en wissel met ons van
gedachten!

Programma
9.00 u - 9.30 u
9.30 u - 10.00 u
10.00 u - 12.30 u
12.30 u - 13.15 u
13.15 u - 14.30 u

14.30 u - 15.00 u

Inloop met koffie en thee
Presentatie over Cultuureducatie met Kwaliteit en De Cultuur Loper.
Cultuur Loper voorbeelden uit de regio Midden-Brabant
Uitwisselen in gespreksgroepen
Lunch
Opbrengsten van de gespreksgroepen: wat zijn de vragen van de
cultuuraanbieders? Wat hebben de cultuuraanbieders nodig? Wat
kunnen wij, Kunstbalie en intermediairs, voor jullie betekenen?
voor de liefhebbers: napraten met een drankje

Aanmelden
Meld je aan voor deze netwerkdag vóór 10 juni door te mailen naar de contactpersoon van
één van de plaatsen waar je werkt/ wilt werken:
Waalwijk:

Susanne Vreeburg s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl
of Maaike van den Brule maaike.vandenbrule@gmail.com
Oosterhout, Dongen Patrice Matthee: P.Matthee@theek5.nl,
Woudrichem, Aalburg, Werkendam: Jacqueline Frenken: j.frenken@cultuurpuntaltena.nl
Heusden:
Marjolein van den Akker: marjolein@trefpuntheusden.nl

Locatie:
Het Duvelhok
Vanaf CS centraal: 15 min. lopen links via Spoorlaan, voorbij Heuvelstraat rechts, weg volgen
Veemarktkade, St. Josephstraat. Duvelhok ligt aan de linkerkant van de weg
Bij het Duvelhok is voldoende parkeergelegenheid en uitrijkaarten worden uitgedeeld

Deze netwerkdag is tot stand gekomen op initiatief van Kunstbalie in samenwerking met
intermediairs in de regio Midden-Brabant.

