Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

NU TE ZIEN

VERWACHT

AMP #2: Mo|nu|mentum
Apprentice Master expo #2
nu te zien bij Omstand Arnhem
De tentoonstelling Mo|nu|mentum is te zien
bij Omstand Arnhem tot en met zondag 28
februari. Wegens de aangescherpe
maatregelen is het boeken van een tijdslot
verplicht. Dit kan gratis via omstand.nl
Met werk van Master Roland Schimmel en
Apprentices Britt van den Boogaard, Maud Faassen
(foto), Christy Westhovens en Tycho van Zomeren.
Foto door Kunstpodium T.

AMP #3: Uncontrollable? /
Too Soon to Tell
Apprentice Master expo #3
Besloten residentie bij Kunstpodium T
Uncontrollable? Maybe it’s too soon to tell.
De pas afgestudeerde kunstenaars Yanxian
Zhao, Vladimir Bovt, Maxime Coster en
Anna de Vriend presenteren hun show
“Uncontrollable? / Too Soon to Tell” in
Kunstpodium T van 18 februari tot 14 maart.

Boek hier je tickets

Gesloten voor publiek
Wegens de verlengde lockdown blijft Kunstpodium
T voor publiek gesloten tot en met 2 maart.

Yanxian, Vladimir, Maxime en Anna zullen
elkaar elke drie dagen afwisselen en zo vier
weken lang de ruimtes van Kunstpodium T
bewonen. Gedurende deze tijd wordt hun
communicatie met elkaar beperkt tot het
achterlaten van aantekeningen, werken en
uitdagingen in de tentoonstellingsruimtes. Het publiek wordt uitgenodigd om
het proces te volgen via een lopende
livestream of langs het raam te lopen in
Tilburg!
Sla uncontrollabletoosoontotell.com alvast
op om vanaf 18 februari de livestream te
volgen!

Lees meer

Stagiaires bedankt!
Vorige week namen we afscheid van onze
geweldige stagiaires die tot januari bij ons
hebben gewerkt. Wij wensen Iris, Maria,
Kian en Wanda veel succes bij hun
vervolgstappen!

Meet the Team!
Vanaf februari zijn bij ons drie leuke nieuwe
stagiaires begonnen! We laten je graag met
hen kennis maken!
'Hoi iedereen! Ik ben Sanne, 22 jaar en
geboren en getogen in Tilburg. Ik ga het
komende halfjaar bij Kunstpodium T
meelopen om ervaring op te doen binnen de
kunst- en cultuursector en hier heb ik heel
veel zin in. Afgelopen augustus ben ik
afgestudeerd voor de master Kunstbeleid en
Kunstbedrijf en hiervoor heb ik de bachelor
Algemene Cultuurwetenschappen gedaan.
Ik mag mezelf dus een ware Master of Arts
noemen! Ik ben een groot fan van kunst; ik
bezoek regelmatig musea en theaters en ga
graag naar concerten en lezingen over kunst
en cultuur. Een paar leuke weetjes over mij:
Ik ben een huffelpuf, mijn favoriete
kunstenaar is Andres Serrano en ik
verzamel bierviltjes!'

{ARTpart}: nieuws uit de kunstwereld
Open Call - Schrijven bij Witte Rook

Landelijk Cultuurdebat

Kunstenaars voor wie schrijven onderdeel is

Op maandag 8 februari gingen

van de beroepspraktijk en die minstens vijf

vertegenwoordigers van zeven politieke partijen

artikelen willen publiceren kunnen zich

met elkaar in gesprek over hoe zij kunst en

aanmelden. Stuur twee artikelen van jouw hand,

cultuur op de kaart zetten in hun

inclusief beeldmateriaal, naar

verkiezingsprogramma. Het debat is terug te

jorieke@witterook.nu

kijken via Youtube.

Meer informatie

Kijk het debat terug

Vacature KOP: projectcoördinator

Webinar Financieel Plan

Ter versterking van het team is KOP Breda op

Op donderdag 18 en 25 februari organiseert

zoek naar een coördinator voor het organiseren

Cultuur+Ondernemen een tweedelig webinar

en uitvoeren van diverse projecten (ca. 16 uur

over het maken van een financieel plan voor

per week op zzp-basis). Heb jij aantoonbare

jouw onderneming. Een kansrijk project nu wel

affiniteit met hedendaagse kunst een

uitwerken of misschien toch nog even laten

vormgeving, goede mondelinge en schriftelijke

liggen? Verder bouwen aan je onderneming of

communicatieve vaardigheden en werk

is het beter om (tijdelijk) te stoppen? Een goede

je georganiseerd en overzichtelijk? Bekijk dan

beslissing hangt af van jouw mindset, financiële

nu het hele profiel en taakomschrijving via

strategie en planning. Na het volgen van de

onderstaande link! Deadline voor aanmelding is

webinars maak jij de juiste keuzes. Aanmelding

1 maart.

is gratis via onderstaande link.

Bekijk de vacature

Meld je aan

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.

