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Onze nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt, is voor lokale
relatiebeheerders, intermediairs, relaties en andere betrokkenen die zich hard
maken om alle Brabantse kinderen mee te kunnen laten doen aan kunst en
cultuur.

Nieuwe seizoen gestart
Het nieuwe culturele seizoen is begonnen. Alle kunstencentra, muziek- en
theaterscholen in Brabant zijn weer begonnen. Het aantal aanmeldingen in
de aangesloten gemeenten voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds
neemt toe. Maar meer is altijd beter. Later starten kan altijd, dus nieuwe
kinderen kunnen continu worden aangemeld via onze intermediairs. Is de lijst
niet compleet of kloppen gegevens niet, laat het ons dan weten.

De stand van zaken
Hilvarenbeek is de nieuwste partner van Jeugdcultuurfonds Brabant. Onlangs
sloten we een overeenkomst voor drie jaar en op woensdag 11 oktober
vieren we dat met een spetterende kick-off. Bernheze, Heusden en GeldropMierlo hebben de samenwerking verlengd met nieuwe
meerjarenovereenkomsten. De laatste twee hebben tevens meer geld
beschikbaar gesteld voor kinderen die aan kunst en cultuur willen doen.

The Floor is Yours
Vanwege het grote succes van de dansactie The Floor is Yours start het
Jeugdcultuurfonds vanaf oktober in tien steden een nieuwe reeks lessen.
Ook de Rugged Studio in Eindhoven doet weer mee met dé kennismaking
met breakdance voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar. De exacte data en
locaties worden hier gepubliceerd. Hieronder is in een spetterend filmjpe het
resultaat van de activiteiten van voor de zomer in vier minuten samengevat.

Wat valt er allemaal onder cultuur?
Cultuur is meer dan alleen muziekof dansles. Je kunt ook denken aan
de fanfare en majorettes, beeldende
kunst zoals tekenen en
beeldhouwen, musical, theater en
jeugdcircus, rappen en nieuwe
media zoals muziek produceren en
dj-les. Twijfel je of iets onder cultuur
valt? Kijk op ons overzicht of vraag
het na.
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Spelregels. Hoe was het ook al weer?
We krijgen wel eens vragen over onze vergoedingen. Bijvoorbeeld of het
is toegestaan om voor meer kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen
(JA!) en of er voor een kind jaarlijks een nieuwe aanvraag kan worden
ingediend (JA, als de gezinssituatie niet is veranderd). Of hoe lang het duurt
voordat een kind kan beginnen (drie weken). Even het geheugen opfrissen?
Bekijk onze spelregels.

Help onze bekendheid te vergroten
Uiteraard zijn we heel blij dat jij als intermediair of op een andere manier
betrokken bent bij het Jeugdcultuurfonds Brabant en daarmee kinderen helpt.
Maar wellicht kan je nog meer betekenen. Laat jouw eigen netwerk,
doelgroep, bezoekers, klanten of omgeving weten dat het Jeugdcultuurfonds
Brabant bestaat. Hang een poster op, leg flyers neer of vermeld ons met een
link op je website. Heb je u informatie nodig, bijvoorbeeld tekst voor een
nieuws- of ouderbrief, posters, logo’s of digitaal materiaal? Stuur dan een
mailtje naar communicatie.brabant@jeugdcultuurfonds.nl en wij sturen je het
gevraagde toe.
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