KulturKANtens talentlaboratorium for unge (14-24 år)
VÆK LYSTEN – RYK GRÆNSERNE – STYRK SAMMENHÆNGEN
Dans-KoreografiskScenekunst-NyCirkus-Lydkunst-Performance-Animation-Spiludvikling

Vil du med til at udvikle eller spotte unge talenter indenfor smallere kunstneriske og
performative fagområder?
Har du et projekt der kan modne, inspirere og udvikle nordjyske unge sammen med
professionelle kunstnere?
Har du lyst til at få dit projekt med i KulturKANtens talentlaboratorium for unge?
Et laboratorium er et arbejdssted hvor man undersøger,
eksperimenterer og udvikler. Nogle gange laver man fejl og
andre gange ender det med en nobelpris. Vi vil gerne
invitere jer og jeres gode ideer med ind i laboratoriet. Vi skal
undersøge og afprøve hvordan vi laver projekter/forløb, der
inddrager, inspirerer og udvikler unge spirende talenter
indenfor genrer, som ikke har så stor synlighed i
Nordjylland.
Hvis jeres projekt kommer med i KulturKANtens
talentlaboratorium forpligter I jer til at dele jeres viden og
erfaring med andre. Der vil arrangeres
vidensdelingsseminarer med jer og andre relevante aktører,
som arbejder med kunst og talentudvikling.
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Hvad kræver vi af jeres projekt?







At der tænkes i nye eksperimenterende læringsformer og evt. flerfaglighed i forhold til kunstneriske
genrer
At projektet henvender sig til og inddrager nordjyske unge, og har talentudviklende karakter
At projektet genremæssigt er et tilbud til de unge, som kan åbne nye døre i Nordjylland
At projektet er et samarbejde mellem en kulturinstitution/organisation/skole/virksomhed og en eller
flere udøvende, professionelle kunstnere uden for organisationen
At der ydes lokal medfinansiering
At I deltager i dialog og vidensdelingsseminarer om jeres erfaringer og magiske øjeblikke

Lad os høre, hvad I har at byde på!
KulturKANtens talentlaboratorium vil køre 3 ansøgningsrunder.
I kan søge min. 10.000,- kr. og max. 50.000,- kr.
Første ansøgningsrunde har frist 1. december 2017.
Denne ansøgningsrunde omhandler projekter, der afvikles i 2018.
Ansøgningen skal indeholde:
1. En fyldestgørende beskrivelse af projektets indhold
2. Præcisering af hvorledes projektet har talentudviklende karakter
3. Beskrivelse af rekrutteringsplaner
4. Budget
Send jeres ansøgning til Kirsten (projektleder) kmo@vesthimmerland.dk senest d. 1. december 2017.
Ansøgningen bliver vurderet af Projektgruppen for Børn, Unge og Talent i KulturKANten 2017-2020 og I får
svar senest 15. januar 2018.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Med venlig hilsen
Kirsten Svensmark Møller
Projektleder for Børn, Unge og Talent i KulturKANten 2017-2020

