Dien vóór 1 november 2021 je projectidee in voor
Fonds op Naam Culturismo

Tot 1 november 2021 kan er nog een projectidee worden ingediend voor een
subsidieaanvraag voor een Culturismo georiënteerd project. Na het indienen
van een projectidee gaat een aanvraagprocedure van start.

Wat is het fonds op naam Culturismo?
Culturismo is letterlijk een combinatie van cultuur en toerisme. Zo ook willen we
vanuit FON Culturismo projecten ondersteunen die de eigen cultuur en
bevolking betrekt bij het creëren van nieuwe activiteiten voor de bezoeker. In
het kader van dit fonds definiëren wij Culturismo projecten als zijnde al hetgeen
aan de (buitenlandse) bezoeker kan worden aangeboden aan ervaring en
beleving dat primair gebaseerd is op (een specifiek vlak van) de eigen cultuur
en uitgebracht wordt door de lokale bewoner(s).

Wie komt in aanmerking voor een subsidie?
Het Fonds Culturismo richt zich op projecten van hetzij zelfstandige
kunstenaars, artiesten en muzikanten of lokale culturele organisaties, musea of
organisaties die wonen of gevestigd zijn op het eiland waar het project wordt
uitgevoerd. Historici, wetenschappers en auteurs komen in principe ook in
aanmerking voor subsidie van projecten uit het Fonds Culturismo.

Kijk op onze website voor meer informatie:
https://pbccaribbean.com/cultursimo/

Deadline geldt alleen voor het idee, je krijgt daarna nog tijd om je plan definitief
uit te werken.
==========================
Te dia 1 di novèmber 2021 por entregá un idea di proyekto pa un petishon di
supsidio na e Fondo Culturismo. Despues di entregá un idea pa proyekto e
prosedura di petishon ta kuminsá.
Kiko ta Fonds op Naam Culturismo?
Culturismo ta literalmente un kombinashon di kultura i turismo. Nos di
Fondo Culturismo ke sostené proyektonan ku ta involví nos mes kultura
i poblashon na krea aktividat nobo pa e bishitantenan. Den kuadro di esaki nos
ta definí proyektonan ku por kai bou di Culturismo komo proyekto ku por wordu
presentá na e bishitantenan (internashonall) komo eksperensia ku ta na
promé lugá basá riba (un parti spesífiko) di nos mes kultura i ku ta wordu
ehekutá dor di habitantenan lokal.
Ken ta bin na remarke pa un supsidio?
Fondo Culturismo ta dirigí pa proyektonan
di artistanan independiente, musikonan òf organisashonnan kultural i lokal,
museonan òf otro organisashonnan ku ta establesé riba e isla kaminda e
proyekto ta wordu ehekutá. Historiador, sientífikonan i autornan tambe lo por
bini na remarke pa un supsidio via di e Fondo Culturismo.
Bishitá nos wèpsait pa mas informashon:
https://pbccaribbean.com/cultursimo/
E “deadline” ta konta pa entregá bo idea so, despues bo ta haña tempu
pa entregá bo plan final.

Dien vóór 1 november 2021 je projectidee in voor
Fonds op Naam EYoung Talent Fund

Tot 1 november 2021 kan jong talent op gebied van Kunst, Cultuur,
Wetenschap en Sport een projectidee indienen voor een subsidieaanvraag van
het EYoung Talent Fund. Na het indienen van een projectidee gaat een
aanvraagprocedure van start.
Het maximum bedrag per aanvrager per schooljaar (augustus t/m juli)
is Nafl. 10.000,00.

Het EYoung Talent Fund is door EY opgericht in 2018 om jonge talenten in de
bovengenoemde gebieden te supporten. Prins Bernhard cultuurfonds Caribisch
Gebied beheert dit fonds. Sinds de oprichting is er meer dan Nafl. 70.000,00
uitgekeerd aan verschillende veelbelovende talenten van Curaçao. Vooralsnog
is een aanvraag alleen mogelijk
voor Curaçaosch talent.

Door de ontwikkeling van jong talent te ondersteunen, wil EY bijdragen aan het
verbeteren van individuele succes momenten van onze jeugd. En hiermee een
basis leggen waarop onze toekomstige artiesten, acteurs, dansers,
muzikanten, performers, filmmakers, atleten, antropologen en andere
wetenschappers zullen blijven zorgen voor verrijking van het collectieve talent

van onze cultuur en onze gemeenschap.

Kijk voor meer informatie op:
https://pbccaribbean.com/eyoung-talent-fund/

======================================
Young Talent in the area of Art, Culture, Science and Sports can still enter their
project ideas for a grant application of the EYoung Talent Fund till November
first. After submitting the project idea, the application procedure starts.
The maximum amount per applicant per school year (Augus up untill July)
is Nafl. 10.000,00

The EYoung Talent Fund was established in 2018 by EY to support the
development of talent in the area of arts, culture, sciences and sports, with
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied operating as the administrator of
this fund.

Since then EYoung Talent Fund has awarded more than a Nafl. 70,000 to
various promising young talents of Curaçao. Up untill now only young talents
from Curaçao can apply for a grant.

By supporting the development of talent, EY actively contributes to enhancing
individual chances for success of our youth and also help lay the foundation
upon which our future artists, actors, dancers, musicians, performers,
filmmakers, athletes, anthropologists and other scientists will continue to
ensure enrichment of the collective talent of our culture and our community.
For more informashon check our website:
https://pbccaribbean.com/eyoung-talent-fund/

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

Doneer nu

De volgende nieuwsbrief kunt u in november weer verwachten.
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