AGENDA KEUNSTWURK 2021 – 2022
Yn ’e rin fan ‘e tiid komme der intiatieven by, hâld dêrom ús Nijsbrief, Facebook, Instagram of
webside www.keunstwurk.nl yn ‘e gaten foar it lêtste nijs! Soms kist dy no noch net opjaan,
mar bist nijskjirrich nei in ûnderdiel of hast fragen? Mail nei ien fan de Cultuurverbinders, óf
stjoer in mailtsje nei it algemiene adres theater@keunstwurk.nl.
Wy hoopje dy/jimme feriening te sjen by ien fan de intiatieven!
2021
DESIMBER
Woansdei 15 desimber
Moetingsjûn Verenigingscan
Hoe staat jouw vereniging er voor? Met de Verenigingsscan van Keunstwurk krijg je inzicht in
je vereniging. Meld je nu aan voor een van de moetingsjûnen waarin we samen kijken naar
de toekomst van jouw vereniging!
Locatie: Online
https://www.keunstwurk.nl/projecten/verenigingsscan/

2022
JANNEWARIS
Moandei 10 jannewaris
Kickstart voor je idee
Heb je een fantastisch idee voor een leuk project met je vereniging maar weet je niet waar je
moet beginnen? Deze online cursus zorgt ervoor dat je idee verduidelijkt. Je hebt na afloop
een pitch gemaakt over dit idee, zodat je anderen goed kunt informeren en draagvlak kunt
creëren. Deelname is gratis.
Locatie: Online
Mear ynfo: https://www.stipe.frl/

Moandei 17 jannewaris
Moetingsjûn Verenigingscan
Hoe staat jouw vereniging er voor? Met de Verenigingsscan van Keunstwurk krijg je inzicht in
je vereniging. Meld je nu aan voor een van de moetingsjûnen waarin we samen kijken naar
de toekomst van jouw vereniging!
Locatie: Keunstwurk, Snekertrekweg 1
Mear ynfo: https://www.keunstwurk.nl/projecten/verenigingsscan/

Dinsdag 25 jannewaris
Moetingsjûn Jeugd | ‘Betrekken, begeleiden en inspireren’
Op deze Moetingsjûn komen verenigingen van zowel Hafabra, Zang en Theater bij elkaar.
Het blijkt dat veel verenigingen te maken hebben met vergrijzing, en de aanwas van nieuwe
jeugd lastig is.
In deze Moetingsjûn wisselen we deze vragen met elkaar uit, met daarin de belangrijkste
vraag 'Wat wil de jongere zelf?'
Locatie: volgt!
Mear ynfo: https://www.keunstwurk.nl/projecten/moetingsjunen/

Sneon 29 jannewaris
Begroten is ook een kunst
Je idee moet natuurlijk haalbaar zijn. Daarom maak je gemakkelijk een goede begroting voor
je project met behulp van deze online cursus. Iedere deelnemer ontvangt een handig
begrotingsformat en kan direct aan de slag. Deelname € 35,Locatie: Online
Mear ynfo: https://www.stipe.frl/

Snein 30 jannewaris
Estafettefoarstelling van Don Duyns – Oanmelde foar 7 desimber!
Op zondag 30 januari voeren we in samenwerking met StUFT, Iepen DoEk en Tryater bij
Tryater een estafettevoorstelling van de Nationale Theatertekst van Don Duyns op. Als
toneelvereniging kun je meedoen met een of meerdere scenes.
Mear ynfo: https://www.keunstwurk.nl/agenda/estafettevoorstelling-don-duyns-bijtryater/

FEBREWARIS
Tiisdei 8 febrewaris
Moetingsjûn Verenigingscan
Hoe staat jouw vereniging er voor? Met de Verenigingsscan van Keunstwurk krijg je inzicht in
je vereniging. Meld je nu aan voor een van de moetingsjûnen waarin we samen kijken naar
de toekomst van jouw vereniging!
Locatie: Keunstwurk, Snekertrekweg 1
Mear ynfo: https://www.keunstwurk.nl/projecten/verenigingsscan/
Tiisdei 15 febrewaris
Workshop fondsenwerving
Deze workshop helpt je op gang bij het zoeken naar extra financiering bij fondsen. Alle vooren nadelen van fondsenwerving komen voorbij. Deelname € 35,Locatie: Online
Mear ynfo: https://www.stipe.frl/

Woansdei 16 februari 2022
Leve de Vereniging-seminar ‘Gastvrijheid’
Een avondvullend seminar, georganiseerd vanuit de campagne ‘Leve de Vereniging’
(Doarpswurk, Sport Fryslan & Keunstwurk) over het thema ‘Gastvrijheid’. Hoe gastvrij is jouw
vereniging of kan jouw vereniging hier meer aandacht aan besteden?
Locatie: De Wjukken in Mantgum.
Mear ynfo: https://www.keunstwurk.nl/actueel/campagne-leve-de-vereniging-van-start/
Snein 27 febrewaris 2022
Jeugdteaterdei
In de voorjaarsvakantie van 2022 organiseert Keunstwurk samen met andere partners (o.a.
Iepen DoEk en Tryater) een Jeugdteaterdei! Een bommetjevolle en inspirerende dag voor alle
jeugd uit Fryslân in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar die geïnteresseerd zijn in theater.
Ontmoeten, inspireren en vooral: Doen!
Daarnaast is er ook een programma voor de begeleidende jeugdtheaterdocenten en
regisseurs om elkaar te ontmoeten en inspirerende masterclasses te volgen.
Aanmelden kan na de kerstvakantie, uitnodiging volgt!
Locatie: Tryater, Leeuwarden

MAART

Foarjier 2022
Oriëntaasje gearkomsten Rezjyopleiding
De regieopleiding, de drie-jarige opleiding tot regisseur in het amateurtheater, gaat na de
zomer van 2022 weer van start! Ben je nieuwsgierig, twijfel je, wil je meer weten of gewoon
kennis maken voordat je van start gaat? Kom dan bij een van de oriëntatiedagen waarbij je
aan de slag gaat en meer informatie krijgt!
Hâld ús webside yn’e gaten foar de data of mail by ynteresse!

Tongersdei 10 maart
Moetingsjûn Verenigingscan
Hoe staat jouw vereniging er voor? Met de Verenigingsscan van Keunstwurk krijg je inzicht in
je vereniging. Meld je nu aan voor een van de moetingsjûnen waarin we samen kijken naar
de toekomst van jouw vereniging!
Locatie: Keunstwurk, Snekertrekweg 1
Mear ynfo: https://www.keunstwurk.nl/projecten/verenigingsscan/
Moandei 21 maart
Bijeenkomst: Fries Fondsen Forum
Tijdens het FFF presenteren een aantal fondsen doelen en richtlijnen die bij hen gelden. Er is
altijd een mix aanwezig van landelijke, provinciale en private fondsen. Op deze manier krijgt
de deelnemers tips en kansen aangereikt die toepasbaar zijn op de eigen activiteiten.
Deelname is gratis.
Locatie: Online
Mear ynfo: https://www.stipe.frl/

APRIL
Foarjier 2022
Skriuwkursus
Als beginnend schrijver leer je hoe de structuur van een toneelstuk is opgebouwd en welke
schrijftechnieken je daarbij toepast. Combinatie van online en live bijeenkomsten.
Hâld ús webside yn’e gaten foar de data of mail by ynteresse!

MAAIE
Tiisdei 31 maaie
Workshop Projectplan schrijven
In de workshop Projectplan schrijven nemen we stapsgewijs de vijf onderdelen van een
projectplan door. Bij elk onderdeel gaan we in op wat je vooral niet moet vergeten én
natuurlijk de te vermijden valkuilen. Daarnaast gaan we ook in op een slimme opzet van je
begroting waar je het gehele draagvlak van je project vanaf kunt lezen!
Locatie: Online
Mear ynfo: https://www.stipe.frl/

JUNY

Sneon 25 juny
Netwurkgearkomste iepenloftspullen “backstage”
Jaarlijkse samenkomst in samenwerking met Iepen DoEk en met alle iepenloftspulbesturen
uit Fryslân, waarbij we ditmaal op veldbezoek zijn bij een iepenloftspul earne yn Fryslân. We
krijgen een kijkje achter de schermen, inspireren elkaar en bezoeken gezamenlijk de
voorstelling van het ‘gastiepenloftspul’. Uitnodiging volgt t.z.t.!
Locatie: Iepenloftspul Wijckel
JULY
Sneon 2 & Snein 3 july
Bûtenboarteswykein!
Ben je professional, bijvoorbeeld (jeugd)theaterdocent, regisseur, schrijver of scenograaf, en
werkzaam in het Friese amateurtheater?
Kom jezelf dan een weekend lang onderdompelen in nieuwe inspiratie en toffe
maakmethodes! We tuigen een prachtig gevarieerd en interessant programma op met o.a.
(ontmoetings)activiteiten, borrels én de tofste masterclasses van gerenommeerde
kunstenaars! Uitnodiging volgt!
Hâld ús webside yn’e gaten foar de data of mail by ynteresse!
Locatie: Boerderij De Omleiding, Feanwâlden

