
 

 

 

 

 

Redactie: Cultuur & School Utrecht 

 

● ● ●

  
 

Nog twee maanden en dan is het zover! Cultuur & School Utrecht nodigt je op 
woensdag 11 mei 2016 van harte uit voor de tweede editie van de Sneak Preview. 
Tijdens deze middag is het nieuwe aanbod van de musea en de podia te zien en te 
beleven. Ook is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de educatoren van de 
culturele instellingen. Kom samen met je collega’s en laat je verrassen door al het 
moois dat de culturele organisaties in schooljaar 2016 - 2017 te bieden hebben.    
 

  Woensdag 11 mei 2016 15.00 - 17.00 uur met aansluitend een borrel 
(inloop vanaf 14.30 uur) 

  Stadsschouwburg Utrecht, Lucasbolwerk 24,  3512 EJ te Utrecht 
 

 Leerkrachten, Interne cultuurcoördinatoren en geïnteresseerden.   

 Gratis 

 Meld je aan door een mailtje te sturen naar: 
info@cultuurenschoolutrecht.nl. Geef je naam en de namen           
van je collega’s door en van welke school je komt. Je krijgt van 
tevoren  het programma per e-mail toegestuurd.  

 

 
De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat alle leerlingen in Utrecht in aanraking komen met cultuur. Zo 
krijgen zij de kans om hun creatief talent te ontdekken en te ontwikkelen. Om dat te stimuleren heeft de 
gemeente de regeling ‘Cultuur voor ieder Kind’ opgezet.  
 
Er is subsidie voor drie onderdelen: 

 Ontwikkelen expertise: een eenmalige subsidie van €7.400 per school voor het ontwikkelen van 
kennis en deskundigheid op het gebied van cultuureducatie. Je kunt een visie ontwikkelen op 
cultuureducatie en een doorgaande leerlijn opzetten om cultuureducatie op te nemen in het 
onderwijsprogramma. Let op! Dit is het laatste jaar dat dit aangevraagd kan worden! 

 Activiteitenbudget: een subsidie per jaar (op basis van een vast bedrag per leerling) voor 
activiteiten die bijdragen aan het cultuuronderwijs of aan cultuureducatie op school. 

 Innovatiebudget: een subsidie per jaar (op basis van een vast bedrag per school) voor scholen die 
een creatief partnerschap hebben met één of meerdere cultuurorganisaties of kunstvakopleidingen 
en die actief werken aan het stimuleren van het creatief vermogen van de leerling.  

 
Met het activiteitenbudget heb je veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de fantastische musea en de 
podia die Utrecht rijk is.  
 
De deadline voor de subsidieregeling ‘Cultuur voor ieder Kind’ is 31 maart 2016.  
 
Voor meer informatie: http://goo.gl/skBk0k 
 

 

Cultuur & School Utrecht is 
het coördinatiepunt voor 
het grootschalig 
cultuuraanbod in de stad 
Utrecht. Cultuur & School 
Utrecht regelt voor 
Utrechtse basisscholen het 
gehele bezoek aan musea 
en podia. Maar de stichting 
doet meer dan dat: zij 
inventariseert de wensen 
en behoeften van scholen, 
zodat het culturele aanbod 
nog beter aansluit op het 
lesprogramma van de 
scholen. Daarmee is de rijke 
ervaring die leerlingen 
opdoen in het museum, de 
concertzaal of het theater 
echt leren buiten de school!   
 

http://www.cultuurenschoolutrecht.nl/
http://cultuurenschoolutrecht.nl/
mailto:info@cultuurenschoolutrecht.nl
http://goo.gl/skBk0k
mailto:info@cultuurenschoolutrecht.nl
mailto:info@cultuurenschoolutrecht.nl

