Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

KUNSTPODIUM THUIS
Nu we helaas weer een tijdje dicht moeten,
brengen we de kunst naar je thuis!
Hieronder enkele manieren om toch te
genieten van de expositie vanuit je luie stoel.

Kunstpodium T dicht
wegens corona
Wegens de aangescherpte coronamaatregelen die door de overheid om
dinsdag 3 november werden aangekondigd,
is Kunstpodium T genoodzaakt twee weken
haar deuren te sluiten voor publiek. Wij
maken de balans weer op na een volgende
update van de overheid over twee weken.
Houd hiervoor onze website en socials in de
gaten.

Tip: loop zelf eens de route van 24x24!
Met de publicatie in je broekzak loop je van
het centrum via de Spoorzone naar de
Piushaven, om vervolgens via de
Schouwburgring want plekken in de wijk
Noordhoek te ontdekken. Via de
Burgemeester Broxlaan loop je vervolgens
onder het station door weer het centrum in.
De routekaart is hieronder te downloaden.

Virtuele rondleiding:
Elke vrijdag gedurende de expo lichten wij
drie nieuwe kunstenaars die deelnemen aan
24x24 uit via Youtube. Deel twee is nu uit:
Bekijk de video's via ons Youtube-kanaal
hieronder - en abonneer je direct als je geen
enkele video wil missen!

Make it in Tilburg: interview Eef en Liza
van 24x24
De intiatiefnemers van 24x24 - Liza
Voetman en Eef Schoolmeesters - werden
nog nét voor de sluitend geïnterviewd over
dit project door Make It In Tilburg.

Publicatie 24x24
De interventies in augustus zijn vastgelegd
in een digitale publicatie die online te
bekijken is.

Meet the Team!
Wie zitten er eigenlijk aan de andere kant
van deze digitale nieuwsbrief? Wij laten jullie
de komende weken graag kennis maken met
ons team, onze vrijwilligers en onze
stagiaires.
Vandaag introduceren we onze
communicatie-stagiaire Kian aan jullie!

Wil jij ook deel uitmaken van ons onmisbare,
diverse team van vrijwilligers? Stuur dan
eens een mailtje en kom kennis maken!

'Sinds september loop ik stage bij
Kunstpodium T als marketingcommunicatie
stagiaire. Bij Kunstpodium T kan ik mijn
kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn
studie Communicatie- en
Informatiewetenschappen toepassen in de
praktijk. Zo houd ik me bijvoorbeeld bezig
met het schrijven van persberichten, het
analyseren en rapporteren van data in
Google Analytics en het bijhouden van de
statistieken op Instagram en Facebook.
Het leuke aan stage lopen bij Kunstpodium
T vind ik de creatieve omgeving met
kunstenaars en hun werk. Ook de flexibiliteit
en diversiteit aan taken spreekt mij erg aan.
Daarnaast vind ik interessant om mee te
krijgen wat er allemaal gebeurt achter de
schermen van Kunstpodium T. De komende
periode hoop ik dat ik leuke en leerzame
activiteiten kan blijven doen om mijn
praktijkkennis te vergroten.'

{ARTpart}: nieuws uit de kunstwereld
Showhouse JayJay x
LAZY NIGHT ART SHOW

Subsidie-aanvragen &
crowdfunding workshop

Platform BK Solidarity
Sessions

Kunstcollectief Showhouse
JayJay lanceert hun kanaal
'Lazy Artists', waar de twee
initiatiefnemers Ralf Kokke
en Heidi Ukkonen op een
persoonlijke manier ons
kennis laten maken met
kunstenaars.

The Artist and the Others
organiseert diverse
workshops in november: op
19 november over
crowdfunding, op 26
november over hoe een
subsidieaanvraag te
schrijven.

Op woensdag 4 november
waren we te gast bij de
online sessie 'Onder de
Zaaglijn' door Platform BK.
De livestream over
culturele bezuinigingen in
Brabant is via Youtube
terug te kijken.
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U bent momenteel ingeschreven voor de Nederlandse nieuwsbrief. Als u liever de Engelstalige ontvangt, schrijft
u zich dan a.u.b. uit voor deze en schrijft u dan opnieuw in voor de Engelse nieuwsbrief hier.

Kunstpodium T
Noordstraat 105
5038 EH Tilburg

contact@kunstpodium-t.com
www.kunstpodium-t.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u contact@kunstpodium-t.com toe aan uw adresboek.

