CULTUREEL ONDERNEMEN IN EN ROND HET ONDERWIJS

HANDEN&
VOETEN
MET
HOOFD&
HART!
Zet jij je als cultureel ondernemer in voor
cultuureducatie? Ben je toe aan een volgende stap in je ontwikkeling of op zoek
naar inspiratie? Je hebt vast plannen genoeg, maar hoe geef je ze vorm? En hoe
raak je die gevoelige snaar waardoor je
opdrachtgever, een school of een culturele
instelling, enthousiast wordt? Hoe werk
je samen met verschillende partners in
co-creatie?
In het professionaliseringstraject
Handen & Voeten met Hoofd & Hart!
kijken we vanuit verschillende perspectieven naar cultureel ondernemen in en
rond het onderwijs. Het traject bestaat
uit vijf bijeenkomsten, aanvullende workshops en een individuele coaching.

www.kunstencultuur.nl/handenvoeten

HANDEN&VOETEN
METHOOFD&HART!
Een traject op maat voor de beginnende en meer ervaren professionele
cultureel ondernemer!
Jouw leervraag staat centraal. Of het nu gaat om het maken van een projectplan voor een subsidieaanvraag, communicatie, financiering, netwerken of
om het ontwikkelen van een inspirerend en haalbaar product of project. In dit
traject krijg je feedback op je ideeën en kun je sparren met collega’s en ervaringsdeskundigen. Kortom, je leert met hoofd, hart en handen vorm te geven
aan jouw praktijk.
Wat er zoal aan bod komt:
• Wie ben jij en wat heb jij te bieden aan
kwaliteiten en talenten?
• Hoe ontwikkel je een product waar het
onderwijs op zit te wachten?
• Hoe ziet een goed projectplan met een
realistische begroting eruit?
• Waar vind je de financiering, bijvoorbeeld subsidie, voor je project?
• Hoe breng je je product aan de man?
Waar:
K&C Groningen (in Het Paleis)
Wanneer: januari tot juli 2019
Kosten: 300 euro per persoon

Meer informatie
www.kunstencultuur.nl/handenvoeten

Reacties van deelnemers
	Ik vond het verrassend leerzaam,
relaxed, vruchtbaar en er was een
goede focus op de essentie.
	Scholen weten me te vinden en het
heeft me werk opgeleverd.
	Ik weet nu wat de behoeften van
opdrachtgevers zijn en hoe ik ze kan
benaderen.
	De informele sfeer, o.a. met vakgenoten, zorgde dat ik lekker ging
uitproberen.

www.kunstencultuur.nl/handenvoeten
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Of neem contact op met:
Marieke Satter
mariekesatter@kunstencultuur.nl
0592-336945

