Bekijk de webversie van deze e-mail

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. Dat doen we
onder meer door adviestrajecten, het organiseren van netwerken en het toegankelijk
maken van kennis over kunst en cultuur.

Prijs voor taNDem
Met het kunst- en cultuurproject taNDem heeft de EUREGIO de
tweede plaats van de grensoverschrijdende Europese prijs 'Sail
of Papenburg' behaald. De jury heeft de prestaties op het gebied
van de culturele samenwerking in de grensregio's beoordeeld.
taNDem verleent subsidie aan projecten van Nederlands-Duitse
kunstenaarstandems. Cultuur Oost deelt de inhoudelijke
projectleiding met Münsterland e.V.

Lees meer >

Bijeenkomst ambtenaren cultuur
Op donderdag 31 oktober organiseerde Cultuur Oost een
bijeenkomst voor ambtenaren cultuur in de provincie
Gelderland. In een informele setting konden collega’s uit
verschillende gemeenten elkaar ontmoeten en kennis, kunde en
ervaring uitwisselen. Cees de Beer van het platform voor
woordkunst ‘Mensen Zeggen Dingen’ luisterde mee en gaf na
afloop via Spoken Word zijn reflectie op wat hij hoorde en zag.

Lees meer >

Werksafari Speciaal Onderwijs
Samen met Cultura en De Onderwijsspecialisten organiseert KOM
Gelderland op 18 november een werksafari over de kracht van
kunst & cultuur en sport & bewegen in het speciaal onderwijs.
Laat je tijdens deze werksafari op een praktische manier
inspireren door de werkwijze van kunst- en sportdocenten die
werkzaam zijn binnen het speciaal onderwijs.

Lees meer >

Bijeenkomst de Kracht van Cultuur in het
Onderwijs
Cultuur Oost organiseert samen met CultuurCollege bij Collectie
De Groen in Arnhem op 29 november een speciale bijeenkomst
voor Cultuurbegeleiders (post-hbo). Sluit met ons het jaar 2019
af, kom je opladen en laat je inspireren door kunst!

Lees meer >

Bijeenkomst Cultuurparticipatie
In heel Gelderland leven vragen op het gebied van
cultuurparticipatie en de ondersteuning van kunst in de vrije
tijd. Cultuur Oost organiseert op dinsdag 3 december een
werkbijeenkomst en netwerklunch voor professionals die zich
bezighouden met cultuurparticipatie, bij Gigant in Apeldoorn.
Lees meer >

Expositie Jelijn Verhoeven bij
Cultuur Oost: The Archive
In de maanden november en december exposeert Jelijn
Verhoeven bij Cultuur Oost. “Dit werk is een overzicht van
kleine schetsen die ik zowel digitaal als analoog maak. Het zijn
kleurtesten die ik doe, maar ook kleine knipsels die ik heb
uitvergroot tot grotere werken. Het is een archief dat altijd
blijft groeien, waarin een proces te zien zal zijn van kleur, vorm
en verschillende materialen."

Lees meer >

Datum DE OPLOOP 2020
Op donderdag 12 maart 2020 organiseert Cultuur Oost voor de vijfde keer De Oploop. Op
deze provinciebrede netwerkbijeenkomst laten we zien wat de Kracht van Kunst is. Deze
keer in Veluvine, Nunspeet. Bekijk hier de Aftermovie van De Oploop 2019.

Cultuur Oost is het Gelders netwerk- én 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.

