Nieuwsbrief Kunstpodium T

Bekijk de webversie

Lockdown verlengd - we
blijven nog even dicht
De lockdown is tot en met 9 februari verlengd. Dat
betekent dat ook wij onze deuren nog even gesloten
houden.

NU TE ZIEN

Trekking Guide: residentie
door Ursa Prek
Tijdens de residentieperiode breidde Urša
Prek haar thuis uit naar de schaal van de
stad en graveert haar lichaam in het
geheugen. Interventies in de publieke ruimte
leiden terug naar de expositieruimte waar
het ruimtelijke geheugen van de route wordt
gearchiveerd. Het onbekende territorium van
Tilburg heeft een spoor achter gelaten en
wordt een deel van het paleis van de
herinnering, waar ruimtelijke ervaringen uit
het verleden overlappen met het heden.
Het resultaat van Ursa's residentie is in de
vitrines van Kunstpodium T te zien tot en
met zondag 7 februari en via deze link.

Uitgesteld - Apprentice
Master #1
De eerste Apprentice Master expositie, met
Master Riette Wanders en Apprentices Maya
Berkhof, Arthur Dufoor, Krijn Kroes en
Larissa Schepers, wordt verplaatst tot een
nader te bepalen datum.

Vacature communciatiemedewerker Inversie
Vanaf februari 2021 is Inversie op zoek naar
een nieuw teamlid voor Inversie die de
zichtbaarheid en het bereik van het
talentontwikkelingsprogramma en van onze
talenten kan vergroten.

Stagiaire Maria Heerkens maakte een video over
Trekking Guide, nu te bekijken via YouTube.

Wie ben jij?
- Afgestudeerd aan een HBO opleiding;
- Minimaal 2 jaar werkervaring;
- Zelfsturend, proactief en flexibel;
- Werkt graag in een klein, gedreven team;
- Goede beheersing van de Nederlandse
taal en houdt van schrijven;
- Interesse en/of werkervaring in
hedendaagse kunst en cultuurwereld;
- Basiskennis van Adobe Creative Suite
programma’s;
- Je bent beschikbaar vanaf februari voor 4
uur per week.
Heb je interesse in de vacature? Stuur een
mailtje met je cv, portfolio en motivatie
naar anneke@inversie.nu. Reageren kan tot
en met 23 januari 2021.

Bekijk de hele vacature hier!
Nog even een opfrisser wie dit seizoen allemaal
exposeert? Bekijk de expositiedata hier!
Ook zijn onze nieuwe flyers te bemachtigen in de
plastic flyerhouder aan onze voordeur - ook nu we
dicht zijn.

{ARTpart}: nieuws uit de kunstwereld
Makersfonds Tilburg geopend

Open Call Prix de Rome

Het Makersfonds stelt zich als doel dat
makers met hun thuisbasis in de gemeente
Tilburg zich kunnen ontwikkelen en aan hun
ambities kunnen werken. Het fonds is
gericht op talenten, experiment en
vernieuwing, en actualiteit. Bestemd voor
projecten van een beperkte financiële
omvang en een maximale duur van 2 jaar.
Het fonds staat open voor alle
kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten
en crossovers. Het loket is vanaf nu
geopend, met 31 januari als deadline.

De nieuwe ronde van de Prix de Rome
Beeldende Kunst is van start. Een
internationale jury zal uit de voorgedragen
kunstenaars vier shortlist-kunstenaars
selecteren. Begin april 2021 is bekend welke
kunstenaars door de jury zijn geselecteerd
voor de shortlist. Zij worden uitgenodigd om
nieuw werk te maken dat vanaf 13
november wordt gepresenteerd in een
groepstentoonstelling bij het Stedelijk
Museum Amsterdam. Deadline voor
aanmelden is 15 februari 2021.

Meer informatie

Meer informatie

Regeling talentontwikkeling
Stimuleringsfonds

Open Call De Ateliers

Met de Regeling Talentontwikkeling
ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie een nieuwe generatie ontwerpers
en makers bij het verder ontwikkelen en
profileren van het eigen artistieke talent,
professionele praktijk en het eigen cultureel
ondernemerschap. Deadline is 10 februari
2021.

De Ateliers is een kunstenaarsinstituut dat
een tweejarig begeleidingsprogramma biedt
dat is afgestemd op de behoeften van zeer
gemotiveerde kunstenaars die hun artistieke
basis willen versterken, hun ideeën willen
ontwikkelen en hun praktijk willen verdiepen
in een geconcentreerde, kritische omgeving
temidden van collega-kunstenaars van over
de hele wereld. De deadline voor het
werkjaar 2021-2022 is 1 maart 2021.

Meer informatie
Meer informatie

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.

