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In 2018 is Leeuwarden ‘Kulturele Haadstêd’ van Europa, naast
Valletta (Malta). Het gaat niet alleen om Leeuwarden, maar om de
hele Friese ‘mienskip’. Ook in Achtkarspelen willen we in 2018 vele
culturele activiteiten en evenementen. Voor inwoners en toeristen,
voor jong en oud. KH2018 is een kans om de culturele rijkdom, de
schoonheid en de mienskipssin van Achtkarspelen te laten zien!
Via deze Nijsbrief houden we je op de hoogte van ontwikkelingen
rond Kulturele Haadstêd 2018.

MEAR YNFO?
Alle informatie over KH2018
te vinden op:

is terug

•

www.achtkarspelen.nl/kh2018

•

en op www.2018.nl

Heb je vragen over of tips voo

r

KH2018? Neem dan contact

PROJECTEN EN EVENEMENTEN
Op www.achtkarspelen.nl/kh2018 staat een overzicht met KH2018
projecten en evenementen in Achtkarspelen. Staat jouw project er niet
bij of heb je aanvullingen of wijzigingen? Mail dat dan naar
d.verbeek@achtkarspelen.nl.

Ynspiraasjejûn
16 mei 2017

Mear ynfo
achtkarspelen.nl/
kh2018

op met
Durkje Verbeek, projectleider
KH2018.
Telefoonnummer (0511) 54
86 45
E-mail d.verbeek@achtkarspe

len.nl

Projecten &
evenementen

Greidesessies

SUBSIDIEREGELINGEN
Subsidieregeling KH2018 Achtkarspelen
Voor projecten en evenementen
in het kader van KH2018 heeft de
gemeente subsidiemogelijkheden.
De subsidieregeling en het online
aanvraagformulier kun je vinden op
www.achtkarspelen.nl/kh2018.

YNSPIRAASJEJÛN
16 MEI 2017

Achtkarspelen organiseert ongeveer twee keer per jaar een Ynspiraasjejûn
KH2018. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor inwoners, organisaties en
bedrijven in onze gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten kun je inspiratie
opdoen voor een project en in contact komen met andere initiatiefnemers.
Inmiddels heeft de gemeente vijf Ynspiraasjejûnen georganiseerd voor
inwoners, organisaties en bedrijven in Achtkarspelen.
De eerstvolgende Ynspiraasjejûn KH2018 is op dinsdag 16 mei, 19.30 uur, in
het gemeentehuis in Buitenpost. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Iepen Mienskipsfûns
Bij het Iepen Mienskipsfûns kun je
ook een subsidieaanvraag indienen.
Provincie Fryslân is op zoek naar
initiatiefrijke inwoners met goede
ideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns
helpt provincie Fryslân initiatieven
uit de mienskip uit te voeren.
Initiatiefnemers kunnen hun
subsidieaanvraag op verschillende
momenten indienen. De data voor
de drie tenders in 2017 zijn:
1e tender
9 januari tot en met 3 februari
2e tender
1 mei tot en met 24 mei
3e tender
18 september tot en met 13 oktober
Op www.streekwurk.frl/IMF vind
je meer informatie en kun je je
projectidee indienen.

Mear ynformaasje

achtkarspelen.nl/kh2018

JOUW PROJECT IN WEEKBLAD ACTIEF?
Op de gemeentepagina in weekblad Actief besteden we regelmatig
aandacht aan KH2018. Organisaties krijgen een podium om hun project
te presenteren. Een mogelijkheid om jouw project in de schijnwerpers te
zetten, extra aandacht voor KH2018 en ter inspiratie voor nieuwe projecten.
Vanaf februari is er weer ruimte voor een project op de gemeentepagina.
Meedoen?
Wil je gebruik maken van deze extra pr voor jullie project? Neem dan
contact op met Durkje Verbeek, projectleider KH2018. De contactgegevens
vind je op de eerste pagina van de nieuwsbrief.

GREIDESESSIES
Leeuwarden-Fryslân 2018
organiseert, samen met Gave
Dingen Doen, Greidesessies. Samen
met andere mensen met ideeën
en initiatieven ga je drie dagen
werken aan jouw plan én aan de
plannen van anderen. Tijdens de
derde dag ga je jouw plan pitchen
voor een publiek dat jij (deels) hebt
uitgezocht om meteen je plan bij de
goede mensen voor het voetlicht te
kunnen brengen. De drie dagen kun
je zelf inplannen, over een periode

van een jaar. Dat geeft je ook de tijd
om tussendoor verder te werken
aan je plan.
Wil je verder met je idee of heb je
input nodig? Meld je dan nu aan
voor de Greidesessies: co-creatie
sessies voor initiatiefnemers.
Deelname is volledig gratis en je
komt er, qua ideeën, creativiteit en
netwerk, rijker uit.
Kijk op www.2018.nl/greidesessies
voor meer informatie.

Mear ynformaasje

achtkarspelen.nl/kh2018
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WIL JE VERDER MET JE IDEE OF HEB JE INPUT NODIG?

