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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.

FilmHUB Gelderland
Kinderen en jongeren groeien op in een beeldcultuur, waarin
leren omgaan met beeldtaal net zo belangrijk is als leren lezen
en rekenen. FilmHUB Gelderland ondersteunt scholen in het
vormgeven van filmeducatie en mediacreativiteit, zodat
kinderen zich tijdens hun schooltijd kunnen ontwikkelen van
kritische kijkers en mediawijze makers naar beeldbewuste
burgers. Lees meer >

Agenda Inclusieve Podiumkunsten
Op 29 november is de Agenda Inclusieve Podiumkunsten
aangeboden aan het ministerie van OCW. Doel van de Agenda:
het toegankelijk maken van de podiumkunsten voor én met
mensen met een beperking. Cultuur Oost heeft de Agenda
ondertekend samen met ruim 60 andere organisaties en
sleutelpersonen uit de culturele sector. De bedoeling is dat dit
er steeds meer worden. Bekijk op de Landkaart Inclusieve
Podiumkunsten wat er gebeurt op dit gebied. Lees meer >

Herinneringen aan Joachim en Anna
Filmmaker Floor Adams ging aan de slag met de bijzondere
geschiedenis van het Nijmeegse verzorgingstehuis Joachim en
Anna. Zij heeft naast interviews met medewerkers ook gebruik
gemaakt van bewerkingen van uniek fotomateriaal uit oude
fotoalbums. Op 3 december ging het eindresultaat in première,
de animatiefilm ‘Herinneringen aan Joachim en Anna door de
jaren heen'. Cultuur Oost deed de matching voor dit project en
hielp bij de financiering. Lees meer >

Geldzaken
Welke fondsen zijn er op het gebied van kunst en cultuur? Op
welke subsidies kan ik me het beste richten? Wat is een goede
financieringsmix die past bij mijn plannen? Cultuur Oost kan
adviseren over deze en andere geldzaken. Onze adviseurs
hebben brede kennis en ervaring met fondsenwerving en weten
hoe een goede aanvraag eruitziet. Lees meer >

Minister Slob positief over
voorstellen curriculum.nu
De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel.
125 leraren en 18 schoolleiders hebben de benodigde kennis en
vaardigheden in kaart gebracht in negen leergebieden in het
primair en voortgezet onderwijs. Onderwijsminister Arie Slob
vindt de voorstellen die er liggen voor een nieuw curriculum
‘een goed vertrekpunt’ en is overwegend positief. Cultuur Oost
organiseert in februari een themabijeenkomst. Lees meer >

ICC opleiding met korting
De opleiding interne cultuurcoördinator (icc) leidt leerkrachten
op tot cultuurcoördinator en biedt praktische handvatten,
vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op
school optimaal vorm te geven. Vanaf 2020 biedt CultuurCollege
de opleiding voor Gelderse deelnemers met 75% korting aan.
Deze korting is mogelijk door het programma Cultuureducatie
met Kwaliteit. Lees meer >

Duurzaam vervoer naar 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. Aanmelden voor De Oploop is vanaf nu mogelijk en we
stimuleren gezamenlijk reizen.

