UITNODIGING

Vrijwilligerscafé

Donderdag
27 februari

Voor vrijwilligers van Nijmeegse organisaties,
burgerinitiatieven en andere geïnteresseerden

In het Vrijwilligerscafé ontmoet je andere
vrijwilligers en wissel je ervaringen uit.
Dit alles op ongedwongen wijze.

2020
Van
harte
welkom!

donderdag 27 februari 2020
Tijd 16.00 - 17.30 uur
De Lindenberg, Ridderstraat 23,
Nijmegen
D eelna m e is g r a tis /o pga ve is nie t n o di g
L oop gerust binne n!
Meer info: poe ls @ hu is va nc o m pa s s i e n i j me ge n .n l

DE LINDENBERG | van ‘Huis van de Kunsten’ naar ‘Cultuurhuis’
De Lindenberg maakt kunst en cultuur toegankelijk voor amateurs, cursisten en publiek.
Dat gebeurt tijdens cursussen in kunst, cultuureducatie op school, tijdens de professionele- en
amateurvoorstellingen, en in ons Lindenberg Café.
Cultuureducatie op scholen
De Lindenberg verzorgt cultuureducatie en activiteiten op basisscholen en het voortgezet onderwijs.
Alle kunstdisciplines komen aan bod. Zo zijn er lessen in beeldende kunst, muziek, theater en dans.
Cursussen in kunst
De Lindenberg biedt meer dan 500 cursussen in beeldende kunst, dans, muziek, schrijven en theater.
Onze cursussen zijn er voor alle leeftijden en alle niveaus.
Lindenberg Theater
In ons Lindenberg Theater kun je genieten van een groot aanbod professionele- en amateurvoorstellingen op maar liefst vier verschillende podia.

Programma
16.00
16.15
16.45
17.30

Kick-off met koffie & thee
Presentatie De Lindenberg |
van ‘Huis van de Kunsten’ naar ‘Cultuurhuis’
Informeel kennismaken met elkaar & kijken wat
je van elkaar kunt lenen/leren/krijgen
Afsluiting

10 x
in 2020

Mede mogelijk
gemaakt
door:

Het volgende Vrijwilligerscafé is in:
maart 2020
Verdere informatie hierover volgt | zie de websites:
www.vwc-nijmegen.nl of www.nijmegenstadvancompassie.nl

Ken jij een organisatie die haar locatie een keer open wil stellen voor een vrijwilligerscafé?
Stuur dan een mail naar: j.rikken@vwc-nijmegen.nl of poels@huisvancompassienijmegen.nl

