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Als Hele Dikke Vriend van De Cultuurkantine draag je direct
bij aan het project Kunstkameraden.
Het project Kunstkameraden laat kinderen voor wie dat niet
vanzelfsprekend is plezier beleven, door ze mee te nemen op
ontdekkingsreis naar hun talenten en hun passie.
De kinderen - die met jeugdzorg te maken hebben of
jonge vluchtelingen zijn - maken samen met professionele kunstenaars één-op-één een kunstwerk. Dit geeft
hen motivatie en zelfvertrouwen. Een positief zelfbeeld,
‘gehoord worden’ en gewoon even genieten van het
kind zijn, is voor deze doelgroep extra belangrijk op
weg naar volwassenheid, zelfstandigheid en actief
burgerschap.
Als Hele Dikke Vriend sponsor je voor 1500 euro
per jaar een koppel Kunstkameraden. Naast het
mogelijk maken van een koppel Kunstkameraden, kun
je deze Kunstkameraden op de voet volgen. Je maakt
kennis met het kind en de kunstenaar in het atelier en de
kunstenaar houdt je op de hoogte van de voortgang. Na
de expositie wordt je eigenaar van het kunstwerk, waarmee je in het bezit komt van een heel bijzonder werk.

Meer informatie en aanmelden:
kunstkameraden@cultuurkantine.nl
www.cultuurkantine.nl

Je bent door jouw bijdrage meteen lid van onze
Hele Dikke Vriendenclub waar bepaalde
voordelen aan verbonden zijn:
• De kunstenaar organiseert voor tien personen van
jouw bedrijf/organisatie een workshop tegen sterk
gereduceerd tarief;
• Als Hele Dikke Vriend word je genoemd in onze
publicaties.Tijdens de expositie hangen we een
sponsorbordje onder het kunstwerk van ‘jouw’ kunstkameraden;
Daarnaast ontvang je:
- Onze digitale nieuwsbrief;
- Uitnodiging voor een preview van onze exposities;
- Uitnodiging voor onze jaarlijkse netwerkborrel;
- Expositieboekje;
- Een vernoeming op de Dikke Vriendenpagina van
onze website;
- En natuurlijke onze grote dank voor je steun!
Als je vriendschapstermijn afloopt, ontvang je van
ons een mailtje. Je kan dan zelf beslissen of je je
vriendschap verlengt of niet. En wat je ook doet:
even goede vrienden!
Goede Vriendenkring
We zijn ook erg blij als je een Goede Vriend van
ons wil worden en met jouw bijdrage het project
Kunstkameraden sponsort. Je bent voor 100 euro lid
van onze Goede Vriendenkring en je ontvangt:
- Onze digitale nieuwsbrief;
- Uitnodiging voor een preview van onze exposities;
- Uitnodiging voor onze jaarlijkse netwerkborrel;
- Expositieboekje;
- Een vernoeming op de Vriendenpagina van onze
website;
- En natuurlijke onze grote dank voor je steun!
Onlangs toegetreden tot onze Goede Vriendenkring zijn: Ruth Giebels,
Agnes Moust en Erik Loman.
En tot de Hele Dikke Vriendenclub: Key Groep Breda

