Infosessie beurzen vakmanschap 29/06

Wil je weten of je kans maakt op een beurs, als meester of als leerling, voor het
doorgeven of het leren van een ambacht? Erfgoed Haspengouw en Erfgoedcel
Mijn-Erfgoed slaan de handen in elkaar voor een praktijkgerichte infosessie
over meester-leerlingtrajecten voor het doorgeven van vakmanschap op
dinsdag 29 juni.

Vakmanschap als erfgoed
Het vakmanschap dat in de hoofden en handen van mensen leeft, is immaterieel
cultureel erfgoed (ICE). Het is belangrijk om dit door te geven aan toekomstige
generaties. Vakmanschap wordt daarbij heel breed gezien: het kan gaan om ambachten,
maar bijvoorbeeld ook om bepaalde toegepaste kunsten of podiumkunsten. Het
doorgeven van dit soort vakmanschap is nodig om het levend te houden.

Beurs voor meester én leerling(en)
Eind april 2021 lanceerde Jan Jambon, Minister van cultuur, officieel een nieuwe
beursoproep. Een beurs voor het doorgeven van vakmanschap dient als financiële
ondersteuning voor vakmensen die één of meerdere leerling(en) voor een periode van
max. twee jaar in de leer nemen om hen de knepen van het vak te leren. Meester en
leerling(en) vormen een partnerschap en ontvangen samen een beurs van max. €
30.000. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 15 september.

Limburgse praktijkvoorbeelden
Kruis alvast dinsdag 29 juni van 19.30 tot 21.00 uur aan in je agenda. Tijdens deze
online infosessie kom je alles te weten over het nieuwe reglement en de
aanvraagprocedure, en inspireren we met Limburgse praktijkvoorbeelden. Inschrijven
kan via een bevestiging naar leen@mijnerfgoed.be of lieve@erfgoedhaspengouw.be vóór
dinsdag 29 juni, 13u.
Lees meer.
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