
taNDem is een grensoverschrijdend programma dat zich richt op kunstenaars en
cultuurmakers uit het EUREGIO-gebied.

In het taNDem gap year (2021-medio 2022) ondersteunen we uitgekozen kunstenaars en
cultuurmakers van alle disciplines op weg naar hun Nederlands-Duitse project.  

Op basis van de pitches bieden we gedurende een half jaar ondersteuning aan de uitgekozen
kunstenaars en cultuurmakers bij vragen die om de hoek komen kijken als je het idee hebt
opgevat om een kunst- of cultuurproject over de landsgrens te gaan uitvoeren. Zij krijgen
een taNDem toolkit. 

www.tandemkunst.eu

Algemeen

De taNDem toolkit

In de taNDem toolkit, onze ‘culturele gereedschapskist’, bundelen we de ervaringen van deIn de taNDem toolkit, onze ‘culturele gereedschapskist’, bundelen we de ervaringen van de
afgelopen taNDem jaren met de netwerken, expertises en kennis van Kulturbüroafgelopen taNDem jaren met de netwerken, expertises en kennis van Kulturbüro
Münsterland, de EUREGIO en Cultuur Oost.Münsterland, de EUREGIO en Cultuur Oost.  

De taNDem toolkit heeft als doel om kunstenaars of cultuurmaker verder te helpen in hunDe taNDem toolkit heeft als doel om kunstenaars of cultuurmaker verder te helpen in hun
grensoverschrijdende ambitie.grensoverschrijdende ambitie.  

Det taNDem toolkit bestaat uit verschillende hulpmiddelen:Det taNDem toolkit bestaat uit verschillende hulpmiddelen:

Je ontvangt een mini werkbudget van 500 euro netto. Je kunt hiermee bijvoorbeeld kostenJe ontvangt een mini werkbudget van 500 euro netto. Je kunt hiermee bijvoorbeeld kosten
financieren die ontstaan bij het organiseren van een ontmoeting, het maken van eerstefinancieren die ontstaan bij het organiseren van een ontmoeting, het maken van eerste
ontwerpen (schetsen, kleine prototypes etc.) of het inwinnen van extra kennis.ontwerpen (schetsen, kleine prototypes etc.) of het inwinnen van extra kennis.

1. Professionele begeleiding1. Professionele begeleiding
Het taNDem team biedt zich aan om jou in je eigen tempo gedurende een half jaar opHet taNDem team biedt zich aan om jou in je eigen tempo gedurende een half jaar op
regelmatige basis met raad en daad bij te staan. Je kunt denken aan vragen als: Hoe vind ik eenregelmatige basis met raad en daad bij te staan. Je kunt denken aan vragen als: Hoe vind ik een
geschikte partner aan de andere kant van de grens? Hoe kom ik met mijn idee van A naar Z?geschikte partner aan de andere kant van de grens? Hoe kom ik met mijn idee van A naar Z?
Hoe stel ik een projectplan en begroting op? Waar vind ik financiering voor mijn idee?Hoe stel ik een projectplan en begroting op? Waar vind ik financiering voor mijn idee?  

2. Mediakanalen2. Mediakanalen
Via de taNDem-kanalen wordt het idee bij een breed publiek onder de aandacht gebracht.Via de taNDem-kanalen wordt het idee bij een breed publiek onder de aandacht gebracht.

3. Community3. Community
Maak kennis met het Nederlands-Duitse netwerk dat in de afgelopen jaren is opgebouwd enMaak kennis met het Nederlands-Duitse netwerk dat in de afgelopen jaren is opgebouwd en
leer van de ervaringen van anderen.leer van de ervaringen van anderen.  

4. Werkbudget4. Werkbudget

De focus ligt op D-NL projecten die zich in de beginfase bevinden. Het gaat om begeleidingDe focus ligt op D-NL projecten die zich in de beginfase bevinden. Het gaat om begeleiding
van nieuwe ideeën en niet om de uitvoering van volledig uitgewerkte projectplannen ofvan nieuwe ideeën en niet om de uitvoering van volledig uitgewerkte projectplannen of
lopende projecten.lopende projecten.  

Wat is de taNDem toolkit?

https://www.tandemkunst.eu/wp-content/uploads/2018/03/EUREGIO-kaart.pdf


www.tandemkunst.eu

Looptijd en financiering

De eerste ronde loopt van 1 mei t/m 30 november 2021. De winnaars van de taNDem toolkitDe eerste ronde loopt van 1 mei t/m 30 november 2021. De winnaars van de taNDem toolkit
dienen hun werkzaamheden binnen de tijd uit te voeren en af te ronden.dienen hun werkzaamheden binnen de tijd uit te voeren en af te ronden.  

In de loop van het jaar worden nog meer pitches gepland.In de loop van het jaar worden nog meer pitches gepland.

Hoe kom je in aanmerking voor de taNDem toolkit?

Het aanvragen van de taNDem toolkit gaat via een korte pitch van max. 5 minuten tijdensHet aanvragen van de taNDem toolkit gaat via een korte pitch van max. 5 minuten tijdens
het online evenement “taNDemPitch”.het online evenement “taNDemPitch”.  

Aanmelden gaat via de websiteAanmelden gaat via de website  www.tandemkunst.eu.www.tandemkunst.eu. Hier vind je ook meer informatie over Hier vind je ook meer informatie over
de pitch. Als er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot wie er mag deelnemen.de pitch. Als er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot wie er mag deelnemen.

Wat verwachten we van de deelnemers?

Wij willen je begeleiden op de weg naar je project op de manier die voor jou het beste is.Wij willen je begeleiden op de weg naar je project op de manier die voor jou het beste is.  

Ter afsluiting moet alleen een korte samenvatting van het afgelopen half jaar, alsmede eenTer afsluiting moet alleen een korte samenvatting van het afgelopen half jaar, alsmede een
overzicht van de budgetbesteding overhandigd worden.overzicht van de budgetbesteding overhandigd worden.

Mede mogelijk gemaakt door //
Mit freundlicher Unterstützung:

Voor wie is de taNDem toolkit?

Iedereen die in de Iedereen die in de EUREGIO EUREGIO ((professioneel) actief is in de kunst en cultuur en ideeën heeftprofessioneel) actief is in de kunst en cultuur en ideeën heeft
voor een D-NL kunst- of cultuurproject, kan in aanmerking komen voor de taNDem toolkit.voor een D-NL kunst- of cultuurproject, kan in aanmerking komen voor de taNDem toolkit.
Dus niet alleen kunstenaars en cultuurmakers van alle disciplines, maar ook cultureleDus niet alleen kunstenaars en cultuurmakers van alle disciplines, maar ook culturele
instellingen zoals musea en muziekscholen etc.instellingen zoals musea en muziekscholen etc.

Het is mogelijk om je idee zonder partner uit het buurland te presenteren of als tandem. EenHet is mogelijk om je idee zonder partner uit het buurland te presenteren of als tandem. Een
tandem bestaat uit een Nederlandse EN Duitse partner uit het tandem bestaat uit een Nederlandse EN Duitse partner uit het EUREGIOEUREGIO-gebied-gebied
(uitgangspunt is de woonplaats/locatie).(uitgangspunt is de woonplaats/locatie).

Wat is de taNDem toolkit?

Vragen?

Neem contact op via
info@tandemkunst.eu

https://www.tandemkunst.eu/
https://www.tandemkunst.eu/wp-content/uploads/2018/03/EUREGIO-kaart.pdf
https://www.tandemkunst.eu/wp-content/uploads/2018/03/EUREGIO-kaart.pdf

