BuurtBühne: instructie deelnemers
De BuurtBühne
De BuurtBühne is een podium voor talent in de wijk. Jouw optreden of expositie vindt
plaats bij een locatie in jouw buurt of wijk, denk bijvoorbeeld aan een bibliotheek, school,
zorgcentrum, buurthuis, wijkcentrum, MFA enzo.
Uitgesloten zijn officiële podia, zoals Theaters Tilburg, Klasse theater, Poppodium 013,
Factorium, Nieuwe Vorst). Als je twijfelt of de door jouw gekozen locatie toegestaan is,
neem dan even contact op met judith.ensel@art-fact.nl
Wil jij dicht bij huis gratis optreden of exposeren? Ben je aan de slag met kunst en deel
je dat graag met anderen? Wil je ervaren hoe het is om op een podium te staan? Toon
dan je talent tijdens de BuurtBühne: solo of met een groep. Diverse locaties in Tilburg
doen mee.

Hoe werkt het?
1. Aanmelden
a. Stuur een mail naar de coördinator/beheerder van de locatie waar je wilt
optreden. Is dit niet bekend stuur een mail naar Dionne Rijnen, contactpersoon
van ContourdeTwern, via dionnerijnen@contourdetwern.nl. Je ontvangt een
aanmeldformulier. Vul dit in en stuur het terug. Binnen enkele dagen ontvang je
een bevestiging van je aanmelding.
b. Na je aanmelding stem je in overleg af op welke locatie je optreedt/exposeert en
op welke datum de BuurtBühne plaatsvindt.
Tip: Verwacht je onkosten? Als BuurtBühne-deelnemer kun je in aanmerking
komen voor de onkostenvergoeding die Art-fact verstrekt, deze vergoeding
bedraagt max. € 250,- per activiteit. Geef de te verwachten onkosten ruim
voorafgaand aan je activiteit door aan Judith Ensel judith.ensel@art-fact.nl
. Je ontvangt een declaratieformulier dat je na afloop kunt indienen.
Voorwaarden via: www.art-fact.nl/buurtbuhne.
2. Voorbereiden van je deelname aan de BuurtBühne
a. Maak afspraken met de coördinator van de locatie waar je gaat
optreden/exposeren. Je bent van harte welkom om op de locatie langs te komen
zodat je kunt zien welke faciliteiten er beschikbaar zijn.
b. Breng je activiteit onder de aandacht. Speciaal voor de BuurtBühne zijn er posters
en flyers ontworpen. Lever een tekst en afbeelding aan bij ContourdeTwern (je
wordt hierover geïnformeerd tijdens je aanmelding). Om het je zo gemakkelijk
mogelijk te maken, ontvang je hierna een eigen BuurtBühne-ontwerp dat je kunt
gebruiken voor bijvoorbeeld flyers/posters/social media/website.
c. Nodig je vrienden, kennissen, familie en achterban uit voor de BuurtBühne.
d. De BuurtBühne zelf: zorg dat je op tijd aanwezig bent zodat je ruim voorafgaand
aan je activiteit alles kunt klaarzetten. Veel plezier!
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3. Afronding
a. ContourdeTwern en Art-fact zijn benieuwd naar je ervaringen en ontvangen graag
een e-mail over je bevindingen. Heb je onkosten gemaakt, stuur dan
judith.ensel@art-fact.nl het declaratieformulier toe met de bijbehorende bonnen.
b. Houd de website van ContourdeTwern en Art-fact in de gaten voor meer edities en
informatie over de BuurtBühne.
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