Beste Griffie,
Cultuur Oost is het Gelders netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en
samenleving. Samen met partners in de culturele sector, het onderwijs, de zorg, het
bedrijfsleven en de politiek vergroten wij de kracht van kunst en cultuur. Hieronder
lees je alles over ons culturele najaar.

Raken met smaken
Fooddesigner Katja Gruijters verdiepte zich in de historie
van de streekproducten van de Achterhoek en traceerde
verschillende families van ingrediënten en gewassen. Zo
ontstond een heuse Farm Food Family. Op 29 september
2019 start Raken met Smaken met een bijzonder
foodevent in het Ouhrlokaal (DRU Industriepark, Ulft). In
het seizoen 2019/2020 gaat de Farm Food Family op tour
door de Achterhoek met een reeks workshops.
Lees meer >

Tweede bootcamp CLOCK om je
certificaat te halen
In november wordt opnieuw een driedaagse Bootcamp
voor het certificeringstraject van CLOCK georganiseerd.
Op 3 oktober is er een informatiebijeenkomst in Arnhem.
Met de digitale tool, die in een Europese community is
ontwikkeld, kunnen de kandidaten vaststellen op welk
niveau zij expertise hebben opgebouwd in hun praktijk.
Lees meer >

Kunstbende erkent influencer als
officiële kunstvorm
In Kunstbende, het creatieve platform voor jongeren van
13 t/m 18 jaar, geeft content creators een eigen podium.
De nieuwe categorie ‘Influencer’ is ontstaan in
samenwerking met ambassadeur Kalvijn, een van de
bekendste content creators van ons land. De beste
influencer wint drie maanden begeleiding door Kalvijn en
zijn management.
Lees meer >

Datum Kunstbende Voorronde Gelderland bekend
Tweede Paasdag, maandag 13 april vult Kunstbende de zalen van poppodium
Doornroosje weer. Afgelopen seizoen won de Gelderse Marise de eerste prijs Muziek in
de landelijke finale. Aanmelden kan via Kunstbende.nl. Bekijk hier de Aftermovie
Kunstbende 2019.

Masterclass Governance Code Cultuur
Governance gaat over het besturen en de continuïteit van
organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in
het vertrouwen en de legitimiteit die organisaties in de
buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is
essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor
een gezonde sector. Op donderdag 26 september biedt deze
masterclass informatie over de pas aangescherpte richtlijn.
Lees meer >

Post-hbo Cultuurbegeleider van start!
Het ontwikkelen van goed cultuuronderwijs of het
begeleiden van collega’s bij de verzorging daarvan, gaat
niet vanzelf. Het vraagt om gedegen inhoudelijke kennis.
Die kennis vergroten Intern Cultuurcoördinatoren (ICC’ers)
met de post-hbo Cultuurbegeleider. De opleiding start op
30 oktober en wordt uitgevoerd door HAN Pabo Academie
samen met Cultuur Oost. Er zijn nog enkele plaatsen.
Lees meer >

Stephanie Jack Engelbrecht exposeert bij Cultuur Oost
Stephanie Jack Engelbrecht (1996) is een conceptueel kunstenaar die in juli 2019 aan
ArtEZ, academie voor art en design Arnhem is afgestudeerd. Engelbrecht focust zich in
zijn praktijk op het willen worden van de ander. Hoe verhoudt de namaak zich tot het
origineel die deze tot leven heeft gewekt.
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