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Programma
09.45-10.30  |  Openingssessie                                                                                  Concertzaal  

LKCA (het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Kultuurloket 
Groningen gaan in gesprek over de ontwikkelingen van kunst- en cultuurparticipatie in het sociaal domein.

10.30-11.15  |  Dans op recept  &  embrace nl     Concertzaal

Twee succesvolle organisaties vertellen over hun projecten waarbij ze werken met mensen met parkinson en 
dementie. 

11.15-12.00  |  kunst in het ziekenhuis (Engelstalig)      concertzaal 
In deze Engelstalige sessie vertellen onderzoekers, kunstenaars en musici (betrokken bij o.a. Kenniscentrum Kunst 
& Samenleving en Arts in Health Groningen) over hun ervaring met het werken met patiënten en personeel in 
ziekenhuizen.

12.00-12.15  |  Afsluiting ochtendprogramma                      concertzaal
Dagvoorzitter Bertien Minco in gesprek met gedeputeerden Provincie Groningen Mirjam Wulfse (Cultuur) en 
Tjeerd van Dekken (Leefbaarheid).

12.15-13.15  |  LUNCH                                                                                 OUde kantine / tuin       
Vegetarische lunch + onderstaande korte programma’s die je kunt volgen.

12.30-13.00  |  Workshop 1: Dans op Recept                                THE BASEMENT

Wil je weten wat Dans op Recept met je doet? Ervaar het zelf! 

12.55-13.25  |  Workshop 2: Embrace nl                   Concertzaal                                                                                                          

Beleef de kracht van samen muziek maken met Embrace NL.

12.30-12.50  &  12.55-13.15  |  SESSIE VSBFONDS                                                                           Lokaal 1

12.30-12.50  &  12.55-13.15  |  SESSIE fonds CULTUURPARTICIPATIE                       Lokaal 40

Benieuwd of de regeling Samen Cultuurmaken van Fonds Cultuurparticipatie mogelijkheden biedt voor jouw
organisatie? En wat het VSBfonds te bieden heeft voor jouw sociaal-culturele plannen? Schuif aan bij deze sessies.

13.30-14.30  |  Gelijke kansen voor cultuurdeelname                                      CONCERTZAAL                                          

Hoe verbeteren we gelijke kansen voor cultuurdeelname? Bab Ad-daar verwelkomt nieuwkomers en Goudmakers 
gaat op zoek naar de creatieve aspiraties van ouderen in wijken van Groningen. Het Zorg Innovatie Forum werkt 
aan een groot project voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en met jongeren en jongvolwassenen met 
een auditieve beperking. De Wijk De Wereld vertelt verhalen van verschillende wijkbewoners van Groningen. 

14.30-14.50  |  Pauze  MIDDAGPROGRAMMA                                                         oude kantine / tuin                                          

14.50-15.40  |  community-arts: Sociale cohesie in de regio                 Concertzaal

Wat doen community-arts projecten met de sociale cohesie in hun regio? Gemeente Eemsdelta werkt aan een 
vervolg op Mijn Thuis Mijn Verhaal, Westerkwartiermakers zijn in voorbereiding van een nieuw community 
theaterproject in de gemeente Westerkwartier en Sharing Arts Society uit Utrecht vertelt wat hun Sint Maarten 
Parade tot een succes maakt. 

15.40-16.00  |  dagAfsluiting                 Concertzaal
Bertien Minco sluit de dag af en spoken word-artist Cissy Joan (Cissy Gressmann) geeft een performance.

16.00-17.00  |  Netwerkborrel                             OUDE kantine / tuin


