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Twee nieuwe projecten!!
Vol trots verwelkomt Minikronieken 2 nieuwe projecten. De

vrijwiilligersorganisatie KRACHT on Tour Twente gaat voor en door vrouwen
portretten maken van mensen die rolmodel staan voor economisch zelfstandige
vrouwen. Een aantal sympathisanten van KRACHT on Tour wordt geselecteerd
voor een training film maken waarin ze leren de rolmodellen te interviewen en te
filmen. Het eindresultaat zal vertoond worden op een speciale filmpremiere van
Minikronieken.

Het tweede project betreft een gezondheidsproject in Kampen. De gemeente
Kampen gaat een aantal films maken over deelnemers aan het project Gezond in.
Zij laten zien hoe ze problemen met hun gezondheid hebben overwonnen. De
films worden vertoond tijdens een premiere in de Stadsgehoorzaal van de
gemeente Kampen.

Like deze projecten op Facebook!

Word donateur van Minikronieken!

Minikronieken gaat via crowdfunding geld inzamelen om meer trainingen en
productie van Minikronieken mogelijk te maken. Zo draagt u bij aan meer
inspirerende verhalen van mensen die onze samenleving vooruit helpen.

Het Minikronieken project is al vier keer succesvol uitgevoerd en heeft
honderden mensen de kracht van persoonlijke films laten ervaren. Veel lokale
organisaties en ondernemingen hebben baat bij een Minikronieken project.
Laat deze kans niet voorbijgaan en word donateur en/of sponsor.

Meer weten over doneren aan Minikronieken, klik dan hier
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Doneer voor economische onafhankelijke vrouwen!

Wist u dat de vrouwen gemiddeld minder dan 70% van het minimumloon verdienen?
De helft van de vrouwen in Nederland kan financieel niet op eigen benen staan. De
landelijke campagne Kracht On Tour stimuleert economische onafhankelijkheid van
vrouwen. De Twentse werkgroep inspireert vrouwen om hun talenten en dromen
waar te maken door het aanbieden van leerzame workshops, werkervaringsplekken
en bedrijfsexcursies. Door vrouwen Minikronieken te laten maken over hun
rolmodellen worden economisch sterke vrouwen zichtbaar gemaakt.
We willen dit Minikroniekenproject in september starten, maar het kan alleen
doorgaan met voldoende financiële middelen.
Dus ondersteun dit project en kom in actie voor economisch sterke vrouwen.

Doneer

Word sponsor van Minikronieken

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen steeds meer
waardering. Ondernemers met een actief MVO-beleid plukken er de vruchten
van. Dat kunt u ook! Het project Minikronieken biedt u de mogelijkheid om
maatschappelijk sponsor te worden.

Minikronieken is een project waarbij cursisten leren om met minimale middelen,
zoals een smartphone, een korte film te maken over andermans leven. De
hoofdrolspeler laat in een film van hooguit 10 minuten zien hoe hij in zijn kracht
staat. Bijvoorbeeld door met veel passie en vuur over zijn werk of hobby te
vertellen, maar ook iemand die bepaalde uitdagingen in zijn leven overwonnen
heeft.

Kijk hier voor de sponsoropties

Neem contact op

Minisymposium maakt Minikronieken concreet

Onlangs organiseerde Masja de Roy in samenwerking met iCreateWellbeing een
symposium voor professionals uit de zorg en welzijnssector. De centrale vraag
was

‘Hoe kunnen Minikronieken uw dienstverlening versterken?'
Deelnemers brachten een casus uit hun eigen beroepspraktijk in en probeerden
dit te vertalen naar een Minikroniek-project. De resultaten werden ter plaatse
ingevoerd en op groot scherm getoond in Prezi. De organisatoren bezinnen zich
op een vervolg waarin dezelfde of nieuwe casussen aan bod komen. Bekijk hier
de casussen

Op zoek naar vrijwilligers!
Wij hebben werkzaamheden voor enkele vrijwilligers op het gebied van pr en
projectorganisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bijhouden van de Facebookpagina en de website en het onderhouden van online contacten.
Voor de projectbegeleiding zijn we op zoek naar een flexibele en ondernemende
projectleider voor 2 dagdelen per week. De projectleider organiseert de
samenwerking tussen de teamleden. Het team bestaat uit een
pogrammacoördinator, PR medewerkers, filmmakers en overige vrijwilligers.

Meld je aan als vrijwilliger

Meertalige filmmakers gezocht
Ben je een filmmaker en beheers je het Arabisch, Farsi en/of Tygrinja (taal Eritrea).
Dan kun je je nuttig maken als docent op de cursus Minikronieken. Wij zijn
dringend op zoek! Je wordt eerst getraind door onze huidige docenten om je de
Minikronieken-methode eigen te maken. Vervolgens ga je in jouw taal de cursus
aanbieden.

We zijn druk bezig om het lesmateriaal naar de genoemde talen te vertalen. De
trainers-trainingen gaan in juli plaatsvinden, zodat je vanaf het najaar in de
startblokken staat om les te geven.

Meld je aan

Minikronieken ontzorgt je!
Wij begrijpen best dat jouw organisatie weinig tijd heeft om je met de uitvoering
van een Minikroniek project bezig te houden. Ons pr-team kan je volledig of deels
ontzorgen in het werven van financiële middelen, deelnemers en/of publiciteit.
Minikronieken-coördinator Masja de Roy bezoekt met alle plezier jouw organisatie
om de praktische mogelijkheden qua voorbereiding en uitvoering aan je uit te
leggen.

Neem contact op

Hoe meer 'likes' hoe meer Minikronieken

Vanuit gemeenten en de sociaal-culturele en welzijnssector is voldoende
interesse om Minikronieken te gaan maken. Echter, hoe komen we aan
sponsoren die helpen de projecten te financieren? Daar hebben we uw
Facebook-likes voor nodig!
Geef op onze Facebook-site een like aan Minikronieken. Hoe meer likes we
verzamelen, hoe meer we draagvlak we creëren voor fondsen en particuliere
geldschieters om Minikronieken financieel te ondersteunen. Zodat we onze
idealen kunnen verwezenlijken!

Wilt u eerst nog wat resultaten bekijken van Minikronieken? Dat kan: bekijk hier
alle films van de deelnemers

Wie maken het mogelijk?

De Minikroniek methode is bedacht door Masja de Roy. Masja is van huis uit
hulpverlener en combineert haar ervaring en kennis van gesprekstechnieken met
storytelling methodes voor film. De Stichting Nieuwe Twentse kunst omarmt het
project en rolt MiniKroniek provinciebreed in 2017.

Dankzij subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds voor
Cultuurparticipatie kunnen de deelnamekosten voor de cursus op een
aanvaardbaar niveau worden gehouden.

Voor meer vragen kun je terecht bij coördinator Masja de Roy:
masja@nieuwetwentsekunst.nl
Meer informatie staat op www.minikronieken.nl
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