Taya ta e plataforma nobo di streaming ku pelikula lokal di nos islanan.
Taya ta un inisiativa di e produktor Sulin Passial di Pantalla Chica Productions.
Amantenan di pelikula por hür òf kumpra pelikula di e islanan Karibense. E idea
a nase despues di a konstatá ku hopi pelikula di nos islanan despues di nan
estreno no ta aksesibel niun kaminda mas.
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied ta un sponser orguyoso di e
inisiativa aki.
.
Kultura ta uni, hustamente awor!

De PBCCG boekengalerij
Door de jaren heen heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
talloze boekpublicaties ondersteund. We vinden het belangrijk dat onze cultuur
ook wordt uitgedragen in de vorm van boeken, wat vandaag wordt geschreven
zal na verloop van tijd geschiedenis zijn. En door te lezen vergaren we kennis,
beleven we kunst, verruimen we ons bewust zijn… of prikkelen we onze
fantasie…
Graag delen we met u wat we door de jaren heen hebben ondersteund in onze
nieuw gelanceerde boekengalerij Bezoek deze op onze website en tref daar
op willekeurige volgorde een greep uit onze boekenkast…
De collectie is enorm, dus neem geregeld een kijkje want er worden wekelijks
boeken aan toegevoegd…

Laura Quast, the theatre guru of the Caribbean Dutch islands was awarded the
prestigious and highest cultural award 'the Cola Debrot Cultural Prize for
Theatre' in May this year. The life and artwork of this actress, drama teacher,
director, dramaturg and theatre coach, is an added value and true inspiration
for the art world on Curaçao and other islands.
Take a look at the preview of the documentary about this remarkable
woman/artist, made by Roland Colastica

Nos ta orguyoso pa sostené tur e proyektonan aki! Sigui ku e bon trabou!
____________________________________________________________________________
Bo tin un bon idea pa un proyekto tokante un publikashon na Papiamentu/o òf un
ekspreshon na òf tokante e idioma Papiamentu/o?
Laganos sa, nos lo ta kontentu di risibí bo idea.

Toegezegde projecten DB-vergadering 27 oktober 2020
1. Pure Aruba Events Foundation
Organisatie van fotografiewedstrijd Nature & Faces – Aruba
2. Pure Aruba Events Foundation
Organisatie van het project Art Expression – Aruba
3. Stg. Fundashon Orguyo Kòrsou
Uitvoering project Salt Consciousness– Curacao
4. Stg. Fundashon Orguyo Kòrsou
Organiseren blazersopleiding 2e fase voor jongeren – Curacao

5. Mw. Montoya Fullinck
Organiseren van Kenia's unieke Art Therapy voor jongeren– Curacao
6. Mw. Aimee Silvanie
Uitbrengen muziekstuk "Mi Kurason" – Curacao
7. Sulin Passial
Makers van Atardi naar IDFA-Nederland – Curacao
8. Publicidat RoyCola
Documentaire over Laura Quast – Curacao

Toegezegde projecten Subsidiebeleid op Maat DB-vergadering 27 oktober
2020
1. Asosiashon Promoshon Konsenshi Istoriko
Organiseren van Festival di Teatro Historiko – Curacao
2. Pure Aruba Events Foundation
ArtisA Exposition – Aruba
3. National Institute of Arts Foundation
Atlantis Rebirth – Sint Maarten

Toegezegde projecten DB-vergadering 22 september 2020

1. Mw. Beatrice Martina-Goeloe
Tentoonstelling “Het recente Verleden” – Curacao
2. Stg. Jeugdtheaterschool Drazans
Lesgeld voor kansarme jongeren – Curacao
3. Mw. Zurishaddai Tremus
Uitvoering van het project Palimpsesting – Curacao
4. Dhr. Christopher Kross
Produceren van een album gebaseerd op ritmes van de ABC-eilanden – Aruba
5. Dhr. Rudy Naaldijk
Publicatie “No Tin Dos Meskos” – Curacao
6. Dhr. Aldaïr Pieters
Produceren van muziekvideo “E Manera” – Curacao
7. Mw. Angela Croes-Baidez

Organisatie project Un Canto na mi Pueblo – Aruba
8. Bismillah World Private Foundation
Proyekto Kultura TV app – Curacao
9. Dhr. J. Garcia
Profundo – Expositie en workshop Beeldhouwen – Curacao
10. Stichting Creciendo
The Creative Club afterschool program – Aruba

PBCCG wil zoveel mogelijk culturele initiatieven steunen,
help ons en....

Doneer nu
De volgende nieuwsbrief kunt u in december weer verwachten.
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