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FUNDASHON TEATRO BULABANDA

Mooie Papiamentse theaterteksten op de internationale dag van de
Moedertaal
Op 21 Februari 2019, de Internationale Dag van de Moedertaal
presenteerde Teatro Bulabanda zich aan de Curaçaose bevolking. Tijdens het
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levendige Punda Vibes werden dramatical readings van theaterteksten in het
Papiaments voorgedragen op verschillende plaatsen in de stad. Het ging hier
om theatterteksten uit het Curaçaos repertoire vanaf de jaren 1950 tot heden.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is blij dit mooie
initiatief te hebben kunnen steunen.

MASHA DANKI PA BOSO APORTE!

Mevrouw Page-Arrindell neemt haar afscheidskado in ontvangst.
Op 14 maart 2019, heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
afscheid genomen van de twee bestuursleden:
De heer Frendsel W. Giel (lid van Aruba) en
Mevrouw Erskine J. Page-Arrindell (secretaris Curaçao)
Het fonds bedankt mevrouw Page voor 24 en de heer Giel voor 15 jaar
toegevoegde waarde.
Vervanging voor deze twee fantastische kopstukken is een bijna onmogelijke
taak gebleken. Toch denken we een waardige opvolgster te hebben gevonden
in Celine Gladpootjes voor Curacao. Voor Aruba wordt het team inmiddels
versterkt door Renwick Heronimo.

De heer Frendsel W. Giel (lid van Aruba) speeched tijdens de afscheidsborrel.
Na 14 jaar bestuurslid te zijn geweest. Dankbaar voor de toewijding, passie en
de creatieve voetafdruk die hij achterlaat... nos ta yama ayo.

Petishonnan aprobá den reunion di PV dia 26 februari 2019...
1. Fundashon Arte di Palabra -

Organiseren Arte di Palabra literaire wedstrijd voor jongeren - Curacao
2. Art Foundation Curaçao -

Organiseren Plein Air Festival 2019 op Curaçao - Curacao
3. Stichting Jeugdtheaterschool Drazans -

Participatie 10 ll. van Kolegio San Dominico aan eindvoorstelling - Curacao

4. Mw. Elise van der Linde -

Productie van de korte film "Pariba" - Aruba
5. Fundacion CineAruba -

Uitvoeren Rap Musical in de straten van San Nicolas - Aruba
6. Vereniging De Curaçaosche Kunstkring Organiseren opera-evenement "Opera per Tutti" - Curacao
7. Stichting LM Publishers Publicatie "Foto's van na-oorlogs Curaçao 1945-1963" - Curacao
8. Stichting N.A.A.M.Onderzoekskosten ihkv tentoonstelling rond 30 mei 1969 - Curacao

Notisia importante!
Dor ku e sistema di petishon digital ta rekerí di entrega di idea di proyekto
promé ku e petishon definitivo e “deadline” pa e fecha di entrega ta
diferenshá for di e 2 pa 4 siman ku ta pidi normalmente.
E fecha di entrega korekto ta hopi importante pa e prosedura di e petishon,
nos ta pidi tur petishonario pa tene e “deadline” menshoná riba nos wepsait
bon na kuenta.
Petishonnan ku ta ser entregá lat ta wordu poné automátikamente den e
siguiente reunion di DB òf PV.
Important note!
Because our digital application procedure requires a pre application, the deadlines
are advanced and therefore set earlier then the usual 2/4 weeks margin. Please
check our website for the exact deadlines for the pre application. Keeping the
ultimate dates is very important for a smooth request process. Pre applications that
have not been received before the deadlines stated on the website, will automatically
be transferred to the next PV or DB meeting.
Belangrijke mededeling!
Omdat het digitale aanvraagsysteem een vooraanvraag vereist, zijn de deadlines
van de inleverdata afwijkend van de gebruikelijke 2 - 4 weken marge. Omdat de
juiste inleverdatum erg belangrijk is voor de aanvraagprocedure, verzoeken wij alle
subsidieaanvragers om goed de deadlines aan te houden zoals die op de website
staan aangegeven. Te laat ingezonden projectideeën worden automatisch

doorgeschoven naar de eerstvolgende DB of PV vergadering.

Deze nieuwsbrief sluiten wij wederom graag af met een oproep aan
de gemeenschap om samen met ons de Cultuurontwikkeling te
STEUNEN!

DONEER NU!
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