Stichting De Cultuurkantine maakt kunst en cultuur bereikbaar voor
kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat doen we
door kleinschalige projecten waarbij we verbindingen leggen tussen o.a.
jeugdzorg en kunst.
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HET DOSSIER ... is gestart
Tien kinderen en tien kunstenaars gaan samen tien
kunstwerken maken. Dat is afgesproken tijdens de kick-off
op 28 juni van het project Het Dossier. De kinderen en de
kunstenaars hebben er zin in!
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John Jacobs, activiteitenbegeleider
bij Tender, Jeugd & Opvoedhulp:
“Onze kinderen vinden het enorm
leuk om mee te doen aan Het
Dossier. Ze wonen allemaal in een

Word onze vriend!
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Voor 10 euro bent u Vriend! van
De Cultuurkantine. Als Vriend!
steunt u onze activiteiten.
Als Vriend! ontvangt u onze
nieuwsbrief en bent u onze VIPgast tijdens de opening medio
november 2011 van de tentoonstelling Het Dossier.
Stort 10 euro op bankrekeningnummer:1166.05.723
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november 2011 gaat verhuren.

(Lighthouse Studio) is één van de
kunstenaars die meedoen aan Het
Dossier. “Faroesjka, een meisje van
14 jaar, is aan mij gekoppeld.
Bij BAS heb ik haar gevraagd wat ze
mooie schilderijen vond. Ze wees
twee schilderijen die momenten
van het dagelijks leven verbeelden.
Begrijpelijk dat ze aan mij is

Meer informatie over De Cultuurkantine en Het Dossier: De Cultuurkantine op Facebook!
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