Werkbezoek chef de bureau Aruba en Bonaire 2021

Prins Berhard Cultuurfonds Caribisch Gebied bevordert en
stimuleert activiteiten op het gebied van geschiedenis, letteren, beeldende
kunst, muziek, dans, theater, kunst- en cultuureducatie, monumentenzorg en
natuurbehoud op alle 6 eilanden van de Nederlandse Cariben; Curaçao, Aruba,
Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba door het verlenen van subsidies,
om de cultuur en natuur op alle de eilanden in hun totaliteit te waarborgen.
Onze Chef de Bureau Melanie Sloot, bezocht een aantal weken geleden Aruba
en Bonaire. Naast een aantal projectbezoeken, en persoonlijke gesprekken met
diverse aanvragers, werden er op de eilanden ook 'Meet & Greets'
georganiseerd, waarbij potentiele aanvragers meer informatie konden
ontvangen betreffende aanvragen en eventuele vragen die ze hadden konden
stellen. Uiteraard waren de bestuursleden van het fonds op Aruba en Bonaire
hier ook bij aanwezig.
Zo'n contactmoment zorgt altijd voor hernieuwde energie en inspiratie. Uit dit
werkbezoek zijn dan ook weer een aantal mooie projectideëen
binnengekomen!

Nieuw Fonds op Naam speciaal voor Aruba

Blij en trots is het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied om wederom
een nieuw Fonds op Naam te mogen aankondigen: CARE Aruba Fund.
Het Fonds op Naam ‘CARE Aruba Fund’ wordt, als gevolg van een
nalatenschap, per 1 augustus 2021, opgericht met de wens van de inlegger
(overleden 2020) om anoniem te blijven. Het CARE Aruba Fund wordt in
beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (“PBCCG”)
geplaatst en zal dan het 8ste Fonds op Naam in het beheer van het Caribische

Cultuurfonds zijn. De anonieme inlegger heeft zich in leven op diverse
manieren belangeloos ingezet voor de gemeenschap van Aruba en heeft vóór
zijn overlijden duidelijke wensen uitgesproken over diens nalatenschap,
waaronder de wens voor ontwikkelingssteun aan initiatieven gebaseerd op
audiovisuele- en theaterprojecten op Aruba en door Arubanen, die zich
bezighouden met de thema’s Behoorlijk Bestuur en Burgerparticipatie.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is zeer vereerd te zijn
benaderd om het CARE Aruba Fund voor Aruba te beheren. Aruba ondergaat
een enorm grote ontwikkeling op audiovisueel gebied en hoopt de theatersector
ook een positieve impuls te geven door deze te betrekken bij de doelstellingen.

Doelstelling
Het CARE Aruba Fund legt de focus op steun van de ontwikkelingsfase van
projecten met bovengenoemde thematiek en hoopt hiermee meer projecten (op
weg) te helpen naar een goed onderbouwd project-plan, zodat de verdere
ontwikkeling (productie en post-productie) van het project een grotere kans van
slagen heeft voor subsidie honorering bij andere stichtingen en fondsen. Verder
hoopt het fonds ook dat door het stimuleren van producties met deze
thematiek, in het algemeen een positieve invloed zal hebben op een Behoorlijk
Bestuur en Burgerparticipatie op Aruba.
De eerste aanvraagperiode begint 1 augustus 2021. Je kunt dan tot 1 oktober
2021 je aanvraag inzenden. Alle aanvragen die in de periode augustus -

oktober zijn binnengekomen worden in de DB-vergadering van 30 november
2021 behandeld. (zie deadlines en vergaderdata op de website)

Voor meer informatie en de volledige richtlijnen kunt u ook op onze website
terecht.
We zien jullie aanvragen graag tegemoet!

Imershón Curacao - voices from letters

Imershón ta un konsierto íntimo bibu ku ta involukrá publiko na e músika,
kultura i historia di Kòrsou.
E kompositor i perkushonista Vernon Chatlein ta krea su mes komposishon
musikal kontemporánio ku fragmentonan di pasado, ku e propósito di duna un
toke na nos pasado, nos lenga i tur su magia; den su propio palabra tur
esakinan ta “Quadraphonic Surround Sound”
E kolekshon archivá Zikinzá ta e resultado di e largu i intenso kolaborashon di
e Pastor Misionero Paul Brenneker i e artista literario i antropólogo di Kòrsou
“Ompi” Elis Juliana. Nan a graba anékdota, kuentanan i kantikanan di kultura
Afro-Kurasoleño den añanan 1950 i 1960. E kolekshon di Zikinzá ta forma e
base di tur e komposishon musikal di Imershón.
E estreno a tuma lugá na e bunita Aula di Habaai dia 23 di yüli 2021.
Tambe tabatin presentashon na Landhuis Bloemhof i Kas di Pal’i Maishi.
E delaster presentashon ta dia 29 di yüli 2021 na
Gelaria Alma Blou 6or di atardi.

Sigui e link pa e intrevista di Morgan Isenia ku Vernon Chatlein.
I e link aki pa e konsierto ku a tuma luga na Kas di Pal'i Maishi.

Toegezegde projecten DB-vergadering 29 juni 2021
1. Ralph Cantave
St. Maarten History Documentary and Training - Sint Maarten
2. Mw. Tiarah de Doelder
Curvital Website- Curaçao
3. Dhr. James Ocalia
Kwartetspel Aruba - Aruba
4. Siegfried Hart
Tambu Songs - Aruba
5. Stichting Ateliers '89
PAN, God's artists and the Pandemic! - Aruba
6. Dance Sensation Foundation
Summer, Art & Dance - Bonaire
7. Mw. Alydia Wever
Project "Mi no tin Palabra"- Aruba
8. Stg. Vrienden van Biblioteca Nacional Aruba

Aankoop historisch album Aruba
- Aruba
9. Dhr. Renwick Heronimo
Bijscholingsbezoek architectuur Biennale Venetië - Aruba
10. Ray-Angel Boasman
Participatie aan een intensive six-week Internship- Sint Maarten
11. Mw. Anita Hugen
Publicatie "Sacred Nature of Aruba" - Aruba
12. Mw. Lilian A. Felter
Docu over "The Lago Hospital" - Aruba
13. Mw. Edselyn S. Figaroa
Uitvoering Bos Escolar- Aruba

Projecten subsidiebeleid op maat
14. Dhr. Friedrich van der Hans
Carnaval Continuiteit 2021 - Aruba
15. Dhr. Christopher Kross
Organiseren van een Nature & Art Camp- Aruba

Projecten Kickstart Regeling
16. Stg. Hero Tula
Hoopvol en verbindend theater en artistieke vorming voor kwetsbare jongeren Curaçao
17. AK-Events
Theaterproductie "Colombia me voy"- Curaçao
18. Alex Odor
Official launch of "Al ritmo de la Vida" - Aruba
19. Dhr. Lorenzo van der Biezen

Edward Unplugged- Aruba
20. Oruba band - dhr. Reno Steba
Organiseren Concert Totumba - Aruba
21. Dhr. Allan Chatlein
Organiseren Voices from letters: Imershon!- Curaçao

Toegezegde projecten PV-vergadering 11 juni 2021
1. Stg. Botanische Tuinen Tera Barra Bonaire
Ontsluiten Heemtuin Tera Barra Bonaire - Bonaire
2. Dhr. Cedric Dandare
Herensha I Legado Cedric Dandare- Curaçao
3. Dhr. Dibo Doran en dhr. Randal Corsen
Opname "Elevando" - Curaçao
4. Dhr. Mitchell Tromp
MTCHLL X Krosshart EP- Aruba
5. Dhr. Chando Held
Shortfilm "Paga Tera" - Aruba
6. Fundacion CINEARUBA
Playa Filmfestival- Aruba
7. Stg. Schouwburg Aruba
Expositie AUA Exhibits '21-'22 -Aruba
Projecten Kickstart Regeling
8. Dance and More Foundation
Dansvoorstelling met Covid beperkingen - Curaçao

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

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