Geen geld voor les?
Het Jeugdcultuurfonds
Lelystad helpt!

Voor wie en waarom?

Hoe?

Het Jeugdcultuurfonds Lelystad is er voor kinderen en jongeren van 4-18

De aanvraag moet worden gedaan door een intermediair, een tussenpersoon.

jaar uit gezinnen in Lelystad waar geen geld is voor kunst en cultuur-

Intermediairs zijn te vinden op de scholen, bij het maatschappelijk werk, Jeugd-

lessen. In dat geval kan er een beroep gedaan worden op het Jeugdcul-

zorg, gezondheidscentra en wijkteams. Kunt u geen intermediair vinden?

tuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds Lelystad betaalt dan het lesgeld. De

Neem contact op met de coördinator van het Jeugdcultuurfonds Lelystad:

maximale bijdrage bedraagt € 425 voor lesgeld (en eventueel attributen)

Annemarie Voogd. Mail: lelystad@jeugdcultuurfonds.nl tel. 06 54931936

per kind, per cursusjaar. Meerdere kinderen in een gezin? Dat mag!

Waarom?
Wat voor lessen?

Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie,
kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfver-

Muziek maken, zingen, hiphoppen, ballet, schilderen, fotograferen,

trouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kun-

toneelspelen: alle creatieve activiteiten die door een cultuurinstelling of

nen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig

andere lesgever in Lelystad worden aangeboden.

kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.

Jeugdcultuurfonds Nederland
Jeugdcultuurfonds Nederland wil dat alle kinderen lessen
op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit
gezinnen met te weinig geld om de lessen te kunnen betalen.
Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen
tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige
gezinnen toch kunnen meedoen. Het Jeugdcultuurfonds is
een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen,
ondersteund door een landelijk bureau. Jeugdcultuurfonds
Lelystad is in 2016 opgericht. Kijk voor meer informatie over
ons op www.jeugdcultuurfonds.nl/lelystad.

