AL RUIM NAFL. 125.000,- SUBSIDIE VERSTREKT MET
NIEUWE KICKSTART REGELING

Sinds de lancering van de Kickstart Regeling op maandag 22 februari 2021
heeft het PBCCG al ruim 15 aanvragen behandeld en een totaal van NAf
125.000,- aan subsidie toegezegd!
Het gaat hard met de aanvragen en aangezien de tijdelijke Regeling een
beperkte 'pot' is, doen wij nogmaals een oproep aan alle
Podiumkunstenaars om niet te lang te wachten met project
aanvragen onder de Kickstart Regeling!
Heb je de informatie over de tijdelijke mogelijkheden van de Kickstart Regeling
gemist...?
Je kunt alles nalezen op de website!
Wens je graag nadere informatie, of wil je graag weten of jouw plan in
aanmerking komt.....?
Plan een afspraak in voor het Kickstart spreekuur (maandag 14.00-17.00 en
woensdag 9.00-12.00) via onze Facebookpagina!

KICKSTART FACTS

- Je kunt maximaal NAf 25.000,- aanvragen
- Subsidie van de Kickstart Regeling geldt alleen voor presentaties waar
publiek bij betrokken is
- Sinds 22 februari 2021 kun je je aanvraag indienen
- 1 september 2021 is de sluitingsdatum
- Sinds woensdag 17 februari 2021 is er een Informatieloket open

Wil je meteen meer weten over de mogelijkheden van de Kickstart Regeling….
Lees nu alle informatie door op onze website of plan die afspraak voor een
Kickstart informatiesessie via onze Facebookpagina!

Subsidie vanuit de Kickstart Regeling wordt mede mogelijk gemaakt door
een donatie van het Kickstart Cultuurfonds, met naast het Prins Bernhard
Cultuurfonds Nederland onder meer de BankGiro Loterij, het VSBfonds
en VandenEnde Foundation!

Wil je meer weten over dit fonds, bezoek dan de website.

Preselekshon Arte di Palabra pa e di 22 biha
Djasabra 6 i 13 di mart, preselekshon di Arte di Palabra Kòrsou, a tuma lugá pa
di 22 biaha... 114 alumno di 21 skol avansá a inskribí ku sea un kuenta kòrtiku
òf un poema. 52 alumno a pasa pa e ﬁnal.
E konekshon ku e situation aktual, e ﬁnal ku mester a tuma lugá djasabra 27 di
mart NO a sigui riba e dia aki. Asina e fecha nobo ta konosí lo publiká esaki.
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied ta hopi orguyoso di tur alumno I
ta keda pendiente pa e ﬁnale!
Tambe check esaki: Arte di Palabra Kòrsou a gana e Premio di Unesco
Curaçao pa Idioma Materno Papiamentu!

Musea en collectiemedewerkers opgelet
Om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen stelt het Nederlandse
ministerie van OCW budget beschikbaar voor musea en andere
collectiebeherende erfgoedinstellingen in Nederland en het Caribisch deel van
het Koninkrijk.
Aanvragen vanaf nu mogelijk: Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid
Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst
en erfgoed uit Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, SintEustatius en Sint Maarten wordt verstaan.

Heb je als museum of erfgoedinstelling te maken met een mogelijke inkrimping
van het personeelsbestand door de coronacrisis? En gaat het om medewerkers
voor collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie? Of zoek je iemand die de
collectie op een andere manier kan belichten of presenteren? Misschien biedt
de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid uitkomst. Met deze
regeling biedt het Mondriaan Fonds ondersteuning bij het op peil houden van
de personele bezetting of het aantrekken van nieuw erfgoedtalent.
De deadline voor aanvragen is maandag 19 april vóór 17:00 uur. Kijk hier voor
de nadere toelichting op deze regeling en het aanvraagformulier.

Aldaïr Pieterz liberates with his new song Liberá
This really great song by Aldaïr Pieterz ft. Izaline Calister was released
beginning of March. Aldaïr has been working on this song for 2 years.
The song encourages us to break the chains that keep us captive.
Producer Najee Rosario, is responsible for the beat and ﬁlmmaker Selwyn de
Wind has shot the videoclip.
We are proud of you Aldaïr Pieterz! It has been our pleasure to sponsor this
great project.

Toegezegde projecten PV-vergadering 13 maart 2021
1. Mw. Marjorie Luidens-Vermeer
Project Fifty Years of Perpetual Light - Aruba

2. Island Media Plus SXM Foundation
Vibez! The Movie Project- St. Maarten

3. Fundacion Herencia Historico di Aruba
Documentaire Cas di Torto- Aruba

4. Boldstarz Foundation
Organisatie van het project Bold Academy - Curacao

5. Stichting Eni
Seizoen 2 van Eni - Cartoon in het Papiamentu/o - Curacao

6. Darwin Winklaar
Uitvoeren project Anemoia - Aruba

7. Nelson Gonzalez
Uitvoeren project El Pran - Aruba

8. Stichting Wintertuin Curaçao
Uitvoering project Un Historia di Kòrsou den 100 Opheto - Curacao

9. Fundacion Parke Nacional Aruba
Opzetten Centro di Cultivo di Mata - Aruba

10. Stichting Aruba Museum of Play
Opzetten Children's Museum of Play Aruba - Aruba

11. Fundashon Reskate di Kultura
Uitvoeren project Arte Patria - Curaçao

12. Stichting N.A.A.M.
Uitvoering project Herensia ta awe! - Curaçao

13. Fundashon Nieuw Nederland Nobo
Voor publicatie over de wijk Nieuw Nederland Nobo - Curaçao

14. Mw. Alida Martinez
Expositie van 7 hedendaagse kunstenaars met als thema "Himno y Bandera" Aruba

Toegezegde projecten DB-vergadering 23 februari 2021
1. Mw. Susan Spanjers
Professionele begeleiding balletopleiding voor Liselotte van Doorn – Aruba
2. Stg. SeDoP
Project The Hidden Greeen Movement - Curaçao

3. Stg. Dance Company Turning Point
Presensatie Interactieve Kinderdansvoorstelling- Curaçao
4. Edwin J.M. Craane
Uitvoering project Street Art Willemstad / Window Art Punda - Curacao
5. Stg. Uniarte
Project "Op zoek naar wat niet eigen is, is een constante zoektocht" - Curacao

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

Doneer nu
De volgende nieuwsbrief kunt u eind april weer verwachten.
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