
Cultuur Café Vught Online 

 

Wát een jaar! Corona suddert maar door en waarschijnlijk blijft dat helaas nog wel even zo. In ieder 

geval hopen we dat het goed met jullie gaat. Dat vinden we nu het belangrijkste.  

Daarnaast willen we jullie graag uitnodigen en digitaal ontmoeten. 

 

In januari 2020 hadden we ons laatste Cultuur Café, waar we elkaar fysiek konden treffen en 

samenwerken. In klein comité zijn we, achter de schermen, doorgegaan met broeden op en 

vormgeven aan een (lerend) netwerk en welke kansen dat kan bieden. Maar het is nu al even stil……  

Ook nadat we jullie, net voor de Kerst, hebben gevraagd om inspiratie.  

Tijd nu om in actie te komen.  

 

Het Cultuur Café staat voor netwerkvorming. Daarom hebben we een aantal netwerkactiviteiten 

samengesteld in de vorm van Cultuur Cafés Online. Daarbij nemen we diverse thema’s bij de hand. 

 

Deze kostenloze Cultuur Cafés Online staan in het teken van: 

       

o met elkaar in contact blijven, want daar worden we zo blij van; 

o voeding krijgen voor jezelf en/of je organisatie; 

o andere (cultuur-)partners uit Vught ontmoeten; 

o jouw vragen/ideeën/wensen delen en bevragen. 

 

Art Based Learning 

Donderdag 11 februari 10:00-12:00 uur óf 

Dinsdag 23 februari 19:30-21:30 uur 

 

Wij vinden dat kunst een belangrijke bijdrage levert aan onder andere persoonlijke ontwikkeling. Hier 

willen we in een paar Cultuur Cafés Online aandacht aan geven door Art Based Learning (ABL). ABL is 

een methode om van kunst te leren in plaats van over kunst. Het helpt deelnemers te onderzoeken 

hoe kunst kan bijdragen aan het ontwikkelen van een creatieve en onderzoekende geest. Dit 

persoonlijke onderzoek bestaat uit associatief- en creatief denken en reflectie via kunst. Kunst wordt 

daarom ook als een unieke kennisbron gezien. De methode is laagdrempelig, omdat een voorkennis 

niet nodig is. In vier stappen worden deelnemers door Plaza collega Dian Langenhuijzen 

meegenomen om door verbeelding tot nieuwe persoonlijke inzichten te komen.  

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan voor een van deze twee bijeenkomsten. 

 

 

Van idee naar project 
Donderdag 25 maart 10:00-12:00 uur 

 

Met de input van een medewerker van KunstLoc Brabant krijg je inzicht in hoe je vanuit een idee tot 

een gedegen projectplan met begroting kunt komen. Wat zijn de te nemen stappen en wie kan je 

daarbij helpen. 

Van tevoren lezen we graag met welke ideeën of plannen jij al bezig bent. Waar loop je nu tegenaan? 

Heb je al een idee of plan klaar liggen? Dan bieden we jou ruimte om dit te pitchen. Maar het kan 

ook zijn dat je een oproep wilt doen, een vraag wilt stellen of je plan onder de loep wilt nemen. 

Allemaal vragen die we dan kunnen behandelen. Maar je mag ook gewoon komen luisteren. Is jouw 

interesse gewekt? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst. 

 

 

 



 

 

     Armoede, sport en cultuur  
                    n.t.b. datum in maart/april 

 

Op donderdag 28 januari was de eerste online bijeenkomst over armoede, sport en cultuur in de 

gemeente Vught. In samenwerking met de coördinator kinderarmoede en MOVE Vught werden 

deelnemers meegenomen in een programma over: het signaleren van armoede bij leden met behulp 

van de signalenkaart, ervaringsverhalen van sport- en cultuuraanbieders én ervaringsdeskundigen en 

uitleg over het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Er wordt op dit moment gewerkt aan een 

vervolgbijeenkomst! 

 

Overige onderwerpen 

 

Daarnaast willen we verderop in het jaar nog een aantal onderwerpen aan bod laten komen, waar 

we jullie graag bij betrekken. Mocht je ideeën hebben over een mooie invulling van een van thema’s: 

 

• Vught – Cromvoirt - Helvoirt  

• Culturele activiteiten voor en met jongeren  

• Living Museum en het sociaal domein 

• …..???..... 

 

of zelf een thema aan willen dragen; neem dan contact op. 

Voorlopig gaan we uit van ONLINE ontmoetingen.  

 

 

 

Aanmelden 

 

Wil je een of meerdere onderstaande bijeenkomsten bijwonen, meld je dan aan door een mail te 

sturen naar heleen@plazacultura.nl met de activiteit, je naam, emailadres waarop je de link voor de 

meeting wilt ontvangen en eventuele opmerkingen. Daarna krijg je extra informatie over de opzet 

van de bijeenkomsten. 

 

1. Art Based Learning op donderdag 11 februari van 10:00-12:00 uur 

2. Art Based Learning op dinsdag 23 februari van 19:30-21:30 uur 

3. Van idee naar project op donderdag 25 maart van 10:00-12:00 uur 

 

 

 

 

We hopen je ergens dit jaar (digitaal) te ontmoeten! 

 

Plaza Cultura 

Dian, Kristel & Heleen 

 

www.plazacultura.nl  

 

 

 

 


