Aan alle kunstenaars en makers
Aan alle organisaties die werken met kunstenaars en makers

Vierde Intervisiebijeenkomst CAL-XL

Verbindingen met de maatschappij
Een studiedag over Kunst in de Wereld

De vierde netwerk- en intervisiedag van CAL-XL onder leiding van Merlijn
Twaalfhoven vindt plaats in Enschede. Deze studiedag voor kunstenaars en
makers wordt georganiseerd in een samenwerking van Kunst in de Wereld,
CAL-XL, Cultuur en Ondernemen, Kunstfactor en TETEM Kunstruimte.
We nodigen je van harte uit voor deze bijeenkomst op maandag 28 november
van 10.30 - 17.30 uur bij TETEM Kunstruimte in Enschede.
In deze bijeenkomst kunnen ervaren en prille makers nieuwe inspiratie en kennis
opdoen en dilemma’s die ze tegenkomen in hun werk onderzoeken in gerichte
intervisiegroepen. Met stevige discussies, een scherpe inleiding, nieuwe
ontmoetingen en lekker eten en drinken. Ook jouw concrete project kan hier door
collega’s worden onderzocht en van waardevol advies worden voorzien.
Naast twee intervisierondes kom je in aanraking met het werk van Enschedese
kunstenaars en de expositie in TETEM, User Generated Art, waarbij het publiek
een belangrijke rol speelt. Tijdens een rondleiding door de wijk worden
verschillende projecten toegelicht. We gaan onder meer naar de Twentse Welle, de
mobiele bar, De Deppenbroek Ontmoetings Plek en het project huisje, boompje
beekje in de Prismare.
Thema
Het thema van deze dag is ‘Verbinding met de maatschappij’.
TETEM kunstruimte initieert samenwerking met en tussen kunstenaars,
deskundigen en kunstinstellingen. Hoe kun je een relatie aangaan met je
omgeving en een actieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de plaats
waar je werkt? Wat betekent het om te werken vanuit een integrale
kunstbenadering?
De inleiding wordt verzorgd door een deskundige op het gebied van kunst,
maatschappij en participatie.
Bij TETEM betrokken makers presenteren hun dilemma’s. De overige makers
worden binnenkort bekend gemaakt.

Doelgroep
De dag is bedoeld voor alle kunstenaars en makers, en voor organisatoren die met
hen werken.
Datum: maandag 28 november 2011
Plaats: Enschede, TETEM Kunstruimte
Tijd: 10.30 – 17.30 uur
Kosten: € 35,- / studenten € 15,- (inclusief lunch)
Je kunt je hier aanmelden via de website van Kunstfactor.
Na aanmelding krijg je nader bericht over de exacte locatie en de dagindeling.
We zouden het op prijs stellen als je ook andere kunstenaars en makers hiervan op
de hoogte brengt.
Volgende bijeenkomst
In 2012 zijn er nog meer bijeenkomsten. Wil je een dilemma inbrengen of
gastlocatie zijn, mail dan naar: j.keurentjes@kunstfactor.nl.

Met vriendelijke groet,
mede namens Merlijn Twaalfhoven (Kunst in de Wereld), Sikko Cleveringa (CALXL), Krista Heijster (Cultuur en Ondernemen), Wilja Jurg (TETEM)

Jolanda Keurentjes
adviseur Kunstfactor
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