Tussen
cultuur

22.05.2018
Roermond
15.06.2018
Venray
21.06.2018
Maastricht

creativiteit, passie, fantasie,
intuïtie, ideëen, talent, lef,
schoonheid, expressie, flow,
originaliteit, experiment,
inspiratie, eigenzinnigheid,
vrijheid, uitdagingen, geduld,
ondernemerschap, inzicht,
tegenslagen, klantenbinding,
communicatie, netwerken,
structuur, strategie, realiteit,
zakelijkheid, motivatie

en factuur.

Tussen
cultuur
en factuur
Vragen en tips voor zelfstandige
artiesten, ondernemers en creatievelingen in de culturele en educatieve sector.
Hoe breng ik mijn unieke idee tot uitvoering. Doe ik dat
alleen of met anderen? Hoe kom ik aan spullen, geld of
ingangen? Waar begin ik überhaupt om mijn project te
realiseren? Hoe kom ik beter in beeld bij mijn doelgroep? En hoe hou ik het contact met mijn doelgroep?
Dit soort vragen waar jij als zelfstandige docent, maker,
kunstenaar mee te maken krijgt om een boterham te
verdienen, daar gaan we samen antwoorden op geven!
Kom dus met je uitdagingen naar een van de drie bijeenkomsten in Limburg om hands-on stappen te maken
richting een aanpak, een oplossing of een samenwerking. Een actieve en inspirerende uitwisseling van
kennis en ervaring om te zien wat er allemaal mogelijk
is als ondernemer in de culturele sector. Iedere bijeenkomst organiseren we zo dat er samenwerkingspartners
en potentiële opdrachtgevers uit de regio (centrum voor
de kunsten, onderwijs, sociaal domein) ter plekke reageren op jouw ideeën, kwesties en plannen. Zo willen
we aanbod en vraag bij elkaar brengen.
Kunstenaars, ondernemers of andere creatievelingen
spreken ons aan op het gemis aan een regelmatige
bijeenkomst van gelijkgezinden. Geen formele meeting,
maar een prettige en constructieve meeting om over
kansen en issues te spreken. We willen ter plekke onderzoeken hoe we op lokaal/regionaal niveau dergelijke meetings kunnen laten plaatshebben; daaruit kan
een leergemeenschap of collectief starten.
Aan het einde van de bijeenkomst heb je: tips over
klantenwerving en –binding en inzicht in de vragen en
behoeften van potentiële opdrachtgevers.

22.05.2018
13.00 - 15.00 uur
ECI Cultuurfabriek
Roermond
15.06.2018
15.30 - 17.30 uur
Cultura Venray
21.06.2018
10.00 - 12.00 uur
Kumulus Maastricht

Aanmelden
Het deelnemen aan de sessies kost
10 euro per persoon (incl. drankjes).
Aanmelden is verplicht en kan tot enkele
dagen voor iedere bijeenkomst via
www.hklimburg.nl/tussencultuurenfactuur
Wees er snel bij: per bijeenkomst zijn
maximaal 25 plaatsen beschikbaar!
De sessies worden begeleid door twee
spelers uit de praktijk: Alvin Schepers
(Dookie Doet) en Bart Temme (TEMME).
De ene is rapper/muzikant met een
sociaal hart en de ander is ondernemer
in de culturele sector. Samen hebben ze
10 jaar lang zelfstandig gewerkt aan het
succes van Stichting Cuttin’ Class, een
platform dat voor en met jongeren allerlei
educatieve projecten bedenkt en uitvoert.
Zij hebben een grote mond en delen maar
wat graag hun kennis en expertise op
allerlei vraagstukken uit de praktijk. Doe
daar dus je voordeel mee en kom samen
meteen in actie.
De bijeenkomsten worden georganiseerd door het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
en het Huis voor de Kunsten Limburg in
samenwerking met lokale partners.

