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Vraag het aan cultuurkuur.be.

BOUW AAN
CULTUUR
OP SCHOOL

Contacteer potentiële culturele partners
voor meer informatie of om af te spreken.

5

Geniet van cultuur met de hele klas.

NIEUW
va

naf 1/2/’15
dynamo3.be
verhuist naar
cultuurkuur.be

AH!

Wie kan me helpen om
cultuur in de klas te brengen?
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Benodigdheden

1x

1x

1x

Welke schoolvoorstellingen
kan ik reserveren?

Bij welke dynamobestemming
ben ik welkom met de klas?

Wat vinden collega’s ervan?
Bepaal je keuze in overleg met hen.
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Financier je culturele bouwplan met dynamo3.

Met dynamoOPWEG kan elke school gratis met de Lijn naar
dynamobestemmingen met max. 30 personen, heen en terug, tijdens
weekdagen en op zaterdag tussen 9u.- 15.30u en na 18.30u.

1x

commentaren van collega-leerkrachten

Cultuur in de klas, kunnen we het maken?
En of dat het kan.
Meer dan een stopcontact, een PC met
internet en een gezonde portie goesting
heeft de culturele Bob de Bouwer in jou niet
nodig. Op cultuurkuur.be vind je alles om je
leerlingen cultureel te stimuleren.
De zoekmachine van de website zet je op
weg naar de meest geschikte workshops
of voorstellingen voor jouw klas, compleet
met tips van collega leerkrachten uit
heel Vlaanderen. En wil je er zelf met de
klas op uit trekken of op je school een
cultuurproject opzetten in samenwerking met
kunstenaars, dan kan je op cultuurkuur.be
meteen aan de slag met dynamoOPWEG en
dynamoPROJECT.
Van inspiratie tot financiering: cultuurkuur.be
brengt alle bouwstenen netjes voor je samen.

Legende
cultuurkuur.be: cultuureducatieve trip
advisor gelanceerd door CANON Cultuurcel
en CultuurNet Vlaanderen
dynamo3: een subsidieproject van CANON
Cultuurcel, de motor om met cultuur op
school aan de slag te gaan.
dynamobestemmingen: musea, culturele
centra, gemeenschapscentra, maar ook
bibliotheken, academies en bioscopen in
Vlaanderen. Deze dynamobestemmingen
engageren zich om je gastvrij te ontvangen
en je wegwijs te maken in hun culturele en
educatieve werking.

maar ook likes

Met dynamoPROJECT kun je tot max. €1500 aanvragen voor een creatief
schoolproject (juryrondes op 15/5 en 15/11).

dynamoOPWEG: elke school kan gratis
met de Lijn (met de reguliere dienstregeling)
naar een dynamobestemming met max. 30
personen, heen en terug, tijdens weekdagen
en op zaterdag tussen 9u-15.30u en na 18.30u.
dynamoPROJECT: elke school kan tot
max. 1500 euro aanvragen voor een creatief
schoolproject, ofwel voor 15/11 ofwel voor 15/05.
Meer info:
www.cultuurkuur.be/bouwplanvoorcultuur of
telefonisch bij CANON cultuurcel: 02/553 96 63
V.U.: Micheline Scheys, Departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

en beoordelingen

6

En deel je ervaring op cultuurkuur.be.

OH!

