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De kracht van amateurkunst in Smallingerland

Op donderdagavond 30 maart staat de amateurkunst centraal in de gemeente Smallingerland. 

Naast informatie over een nieuwe subsidieregeling met meer mogelijkheden, zijn er workshops 

met best practices, een presentatie van Culturele Hoofdstad 2018, gaat Never Ending Orchestra 

vertellen over de muzikale mogelijkheden in 2018 en gaan we graag in gesprek om 

gezamenlijk projecten uit te werken. 

Heel veel inwoners van deze gemeente dansen, zingen, schilderen, maken muziek, etc. in 

zijn of haar vrije tijd. Alleen, in een groep of vereniging. Het brengt plezier, inspiratie en een 

mogelijkheid tot ontmoeting; het maakt je wie je bent. Graag nodigen we iedereen uit 

die aan amateurkunst doet voor deze avond. 

Aanmelden graag vóór 27 maart a.s. via deze link: 
http://www.keunstwurk.nl/De-kracht-van-amateurkunst-in-Smallingerland

Wanneer:

Locat ie:

Tijd:

DONDERDAG 
30 MAART 2017
SCHOUWBURG 

DE LAWEI
LAWEIPLEIN 1
9203 KL DRACHTEN

  18:30 tot 22:00 u



Programma

Workshops Actief aan de slag gaan!, in gesprek met elkaar, van elkaar leren, elkaar stimuleren.

• Workshop 1  Best Practices aan het woord
Fenna van Hout van het LKCA neemt je mee in de best practices in de amateurkunst. 
Het Zuilens Fanfare Corps en Theaterinitiatief Zwolle gaan wat vertellen over wat je als vereniging anders dan 
voorheen doet en hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen.

• Workshop 2  Stipe.frl
Workshop ‘van idee naar project’ door Stipe.frl, onderdeel van Keunstwurk. Je hebt een briljant idee maar hoe pak ik 
dit nu verder aan? We bespreken een stappenplan om je idee uit te werken tot een compleet projectplan. Daarmee kun je 
anderen enthousiast maken voor je project en aanvragen doen voor financiële ondersteuning. 

• Workshop 3 Nieuwe wegen hoe doe je dit?
Welke nieuwe wegen zie jij voor je vereniging? In deze workshop van het LKCA gaat Piet Roorda  vertellen over allerlei 
ideeën voor nieuwe wegen voor amateurkunstverenigingen met goede voorbeelden, filmpjes, informatie e.d. 

• Workshop 4 Culturele Hoofdstad (LF2018)
Meedoen met Culturele hoofdstad. Workshop over het ‘Iepen Mienskipsprogramma’ door Immi Jonkman  (LF2018). 

• Workshop 5  Never Ending Orchestra (NEO)
Muziek maken in 2018? Meld je aan bij NEO en doe mee!. NEO heeft de ambitie om samen met de mienskip van Fryslân 
een zogenaamd muzikaal lint te creëren. We vertalen dit in een muzikale kalender voor 2018. NEO richt zich op muzikanten 
en popartiesten van alle leeftijden, alle niveaus en alle culturele achtergronden. 

 Van tot  wie 
 18.30 19.00 Inloop, koffie en thee 

 19.00 19.05   Welkomstwoord door moderator en introductie  Anketrien Schillhorn van Veen

   wethouder cultuur Marja Krans 

 19.05 19.15 Korte presentatie door wethouder over de waarde van  Wethouder cultuur Marja Krans

   amateurkunst in Smallingerland en toelichting nieuwe 

   stimuleringsregeling 

 19.15 19.30 Tekst en uitleg nieuwe stimuleringsregeling gemeente Gemeente Smallingerland

 19.30 19.40 Ruimte voor vragen en opmerkingen

 19.40 19.50 Pauze  

 19.50 20.30 1e ronde amateurkunst carrousel/workshops 

   Workshop 1 Best Practices aan het woord Fenna van Hout, LKCA

   Workshop 2 Stipe.frl Judith Baarsma, Keunstwurk

   Workshop 3 Nieuwe wegen hoe doe je dit? Piet Roorda, LKCA

   Workshop 4 Leeuwarden-Fryslân 2018: Iepen Mienskipsprogramma Immie Jonkman, LF2018

   Workshop 5 Never Ending Orchestra Margriet Gerritsma, Keunstwurk

 20.30 20.35 Wisseling Workshops  

 20.35 21.15 2e ronde amateurkunst carrousel/workshops 

   Workshop 1 Best Practices aan het woord Fenna van Hout, LKCA

   Workshop 2 Stipe.frl Judith Baarsma, Keunstwurk

   Workshop 3 Nieuwe wegen hoe doe je dit? Piet Roorda, LKCA

   Workshop 4 Leeuwarden-Fryslân 2018: Iepen Mienskipsprogramma Immie Jonkman, LF2018

   Workshop 5 Never Ending Orchestra Margriet Gerritsma, Keunstwurk

Aanmelden graag vóór 27 maart a.s. via deze link: 
http://www.keunstwurk.nl/De-kracht-van-amateurkunst-in-Smallingerland


