Mediakunst en erfgoed zijn dichtbij en actueel. Kinderen
worden omringd door media en zijn dagelijks bezig met
de nieuwste technologieën, film en fotografie. Erfgoed ligt
letterlijk voor het oprapen in de omgeving van de kinderen.
Toch zijn deze gebieden nog weinig zichtbaar in het
cultuuronderwijs.
Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunt
het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten die als landelijk voorbeeld
kunnen dienen voor hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het
basisonderwijs in de praktijk kunnen worden gebracht.
Wat is mediakunsteducatie?
Mediakunsteducatie is het leren over en door media als
kunstzinnige uiting, zoals recentelijk ontwikkelde technologieën,
informatietechnologie, film en fotografie, waarbij kritisch kijken,
reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen.
Wat is erfgoededucatie?
Erfgoededucatie is het leren over en door de materiële en immateriële
sporen uit het verleden. Kennis van het verleden zorgt ervoor dat je
met een kritische blik betekenis kan geven aan verleden, heden en
toekomst.

VOOR PROJECTEN IN
HET BASISONDERWIJS

SUBSIDIEREGELING
MEDIAKUNST- EN
ERFGOEDEDUCATIE

/////////////////////////////////////////////////////////

CULTUUR MAAKT IEDEREEN
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert
meedoen aan cultuur. Iedereen verdient de kans
om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig
te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken
geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de
verhalen van ons allemaal zichtbaar.

DE SUBSIDIEREGELING
IN HET KORT
Voor wie?
Het project moet een samenwerking zijn
tussen meerdere culturele instellingen en één
of meerdere basisscholen. De subsidie wordt
aangevraagd door een culturele instelling.
Waarvoor?
Voor een project op het gebied van mediakunstof erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing
en verbetering van cultuureducatie.
Wanneer?
Er zijn twee aanvraagrondes. Aanvragen
die in deze periode binnenkomen worden
op volgorde van binnenkomst behandeld.
2018: 5 maart t/m 7 september
2019: 14 januari t/m 6 september
Hoeveel?
€ 26.000 tot € 80.000 euro per project.
Als je subsidie ontvangt moet je minimaal
hetzelfde bedrag zelf bijdragen.
//////////////////////////////////////////

MEER INFORMATIE
De volledige subsidieregeling
en informatie hierover vind je
op: www.cultuurparticipatie.nl

HEB JE VRAGEN?
Neem contact op met onze
adviseurs via 030 233 60 30.

