
HEB JIJ creatief talent?  

ZOEK JIJ ondersteuning om bijvoorbeeld creatieve workshops te gaan geven?  

WIL JIJ je oriënteren op een opleiding of baan in de (sociaal) culturele sector? 

BEDENK JIJ leuke ideeën voor activiteiten/ evenementen in Den Bosch en Rosmalen 

en kun je daarbij hulp gebruiken? 

Dan is Citytrainer Cultuur iets voor jou! 
Niemand weet beter aan welke activiteiten er behoefte is, wat vernieuwend en uitdagend is en hoe 
je dit aansprekend onder de aandacht brengt, dan jij zelf. Als CITYTRAINER activeer je anderen en 
werk je ook nog eens aan je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de training worden jouw leerdoelen 
duidelijk en leggen we de nadruk op jouw talent. Dus aan jou de vraag: waar wil jij in groeien?  

Start: half februari 2017 

Waar: In de Muzerije in Den Bosch en in de Number One in Rosmalen 

Met wie: max. 20 enthousiaste deelnemers per locatie 

Volg (kosteloos) deze training en draag jouw steentje bij aan de creativiteit in Rosmalen en Den 

Bosch. Meer weten of direct inschrijven? Kijk op: http://www.citytrainersdenbosch.nl/cultuur 

en www.facebook.com/citytrainershertogenbosch 

Contactinformatie Projectleider Citytrainer Cultuur:  
Leonie Gossens | 088- 280 02 26 |  leoniegossens@muzerije.nl 
 
Data Muzerije:  
Maandag van 18.30 tot 20.30 uur 
1) 13 februari 2017 
2) 20 februari 2017 
3) 6 maart 2017 
4) 20 maart 2017 
5) 3 april 2017 
6) 10 april 2017 
7) 24 april 2017 
8) 8 mei 2017: generale repetitie eindopdrachten, 
feedback over praktijkervaring etc. 
9) 15 mei 2017: eindopdrachten 
 
 
Data Number One Rosmalen: 
Woensdag van 19.00 tot 21.00 uur 
1) 15 februari 2017 
2) 22 februari 2017 
3) 8 maart 2017 
4) 22 maart 2017 
5) 5 april 2017 
6) 12 april 2017 
7) 19 april 2017 
8) 10 mei 2017: generale repetitie eindopdrachten, 
feedback over praktijkervaring etc. 
9) 17 mei: eindopdrachten 
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Doe mee met Citytrainer Cultuur en leer je eigen idee uitwerken, presenteren, uitvoeren 
en anderen motiveren om mee te doen. Gebruik je passie en werk aan je creatieve en 

organisatorische talent! 
 

Citytrainers zijn jongeren van 15 t/m 30 jaar die in Den Bosch of Rosmalen wonen of naar 
school gaan. Binnen de training werken we op basis van jouw persoonlijke interesses en 

talenten. 
 

Wat doe je?  
* je eigen idee uitwerken tot een echte culturele activiteit 

* dit idee presenteren aan de andere Citytrainers 
* je eigen activiteit uitvoeren voor echt publiek 
* een team begeleiden, aansturen en motiveren 
* je eigen talenten herkennen en benoemen 
* kennis maken met verschillende culturele organisaties  
 
Wat levert het je op? 
* meer culturele activiteiten die jij leuk vindt 
* meer zelfvertrouwen en daadkracht 

* vaardigheden zoals plannen, organiseren, samenwerken, problemen oplossen 
* frisse blik, improvisatie vermogen, creatieve denkkracht 

* mooi netwerk met creatieve jongeren en professionals uit het cultuurveld 
* kennis, vaardigheden en werkervaring voor op je C.V. 

 
Wat houdt de cursus in? 

1) je volgt een training van 10 bijeenkomsten en voert een eindopdracht uit (je eigen 
activiteit)  

2) je doet 15 uur praktijkervaring op bij een culturele organisatie in DenBosch of Rosmalen 
(dat mag ook een vereniging zijn waar je vrijwilliger of cursist bent) 

3) We sluiten de cursus af met een feestelijke Certificaat uitreiking voor alle Citytrainers  
 

Ja ik doe mee ! 
Deelname aan Citytrainer Cultuur is gratis, maar niet vrijblijvend; je ben verplicht om alle 

bijeenkomsten aanwezig te zijn en 15 uur praktijkervaring op te doen. Meer weten of direct 
inschrijven? Kijk op: http://www.citytrainersdenbosch.nl/cultuur 
 
Heb je vragen ? 
Mail of bel dan gerust met de projectleider van Muzerije:  
Leonie Gossens | 088- 280 02 26 |  leoniegossens@muzerije.nl 
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