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IK VERGEET 
        JE NIET

Een initiatief van CultuurCompaan in co-creatie met 
CC-educatie. In samenwerking met de gemeente 

Roosendaal en diverse aangesloten partners.

Nieuwsbrief - 15 april 2020

Al een week of drie is het project Ik vergeet je niet van CultuurCompaan en CC bureau voor beeldende educatie in volle gang 
in heel de gemeente Roosendaal. Deelnemers ontvangen elke week een nieuwe opdracht en we krijgen al veel foto’s van 
ontzettend mooie, creatieve en vindingrijke kunstwerken. Hier worden we vrolijk van!

Doe je al mee? 
Super! We hopen dat je je creativiteit kwijt kunt in onze opdrachten en uitkijkt naar wat er nog komen gaat. Heb je iets moois gemaakt en 
wil je dit graag met ons delen? Maak er een (liggende) foto van en mail deze naar info@cultuurcompaan.nl.  

Wil je ook meedoen of ken je iemand anders die interesse heeft? 
Meld je (of iemand anders) dan aan via info@cultuurcompaan.nl en geef je naam en adresgegevens door. Alle deelnemers krijgen bij de 
start van hun inschrijving een canvas Ik vergeet je niet tasje aan hun voordeur met daarin een poster van het project (hang deze voor je 
raam!), wat informatie over het project én bovendien de opdracht van die week. 

Praatje maken 
Naast de uit te voeren opdracht wordt ook aandacht besteed aan het sociale contact. De kunstenaar onderhoudt – met degenen die daar be-
hoefte aan hebben – telefonisch contact met de deelnemers. Ze kunnen ook elkaar benaderen over de opdracht, om ideeën uit te wisselen 
of een praatje te maken. 

Meer informatie 
Op www.cultuurcompaan.nl/ik-vergeet-je-niet staat meer over dit project. Ook op de Facebookpagina van CultuurCompaan plaatsen we 
regelmatig updates en foto’s van de prachtige werken die worden gemaakt. Op ons YouTube-kanaal posten we bovendien filmpjes waarin 
de kunstenaars de opdrachten uitleggen en voorbeelden laten zien. 
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