Hallo!
Wat leuk dat je interesse hebt om je in te schrijven voor de Digital Art Factory (of zoals wij
vaak zeggen: DAF). Misschien ken je ons al een tijdje, of is het nog nieuw voor je, maar we
heten je van harte welkom.
Digital Art Factory is een plek waar jongeren
kunnen komen werken aan hun eigen
project of idee. Zij werken vanuit hun eigen
interesses en vraagstukken. Hier ontstaan
regelmatig projecten uit, een groep bundelt
dan hun krachten. Zij kunnen hierbij de
expertise van de (assistent) coördinator
inschakelen. De jongeren geven zelf vorm
aan DAF en de DAF-ruimte.

DAF werkt daarnaast mee aan een aantal
Drentse onderwijs- en amateurkunstprojecten. Een organisatie of school kan DAF
bijvoorbeeld inhuren om een app,
lesprogramma of activiteit te ontwikkelen.
Daarnaast willen we DAF zo veel mogelijk
laten zien op evenementen in en rondom
Assen (o.a. bij het Preuvenement, het
Bevrijdingsfestival en Kunstbende).

Voor €50,- per halfjaar kun je deelnemer worden van DAF. Voor dit bedrag krijg je toegang
tot de DAF-ruimte (kijk voor openingstijden op de website), kun je gebruik maken van alle
tools die DAF in huis heeft én krijg je begeleiding van de (assistent) coördinator. We
gebruiken de contributie van DAF deelnemers om alle tools up-to-date te houden, en
materialen aan te schaffen.
DAF is in 2016 gestart. In de opbouwfase (2016 – 2018) was deelname gratis. Met de eigen
bijdrage die we nu vragen zorgen we dat DAF in ontwikkeling blijft en (meer) jongeren de
mogelijkheden krijgen om mee te doen. Onze ambitie is om in de toekomst nog vaker open
te zijn.
Geen of weinig geld voor extra activiteiten? Kijk op www.assen.nl/kindpakket of
www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe voor meer informatie.

Via het inschrijfformulier (www.digitalartfactory.nl/doemee) laat je ons weten dat je deel
wilt nemen aan DAF. Zodra je een bevestigingsmail hebt ontvangen is de inschrijving
definitief. Maak binnen eén maand €50,- over naar:
NL19ABNA0479692378 t.n.v. Stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur.
De inschrijving wordt na een halfjaar automatisch verlengd. Afmelden kan uiterlijk een
maand van tevoren via e-mail. We restitueren geen inschrijfgeld. Vragen over aanmelden
of betalen? Stuur een mailtje naar a.radema@ico-kunstencentrum.nl. Vragen over DAF?
Dan kun je bij de coördinatoren terecht, onze gegevens staan onderaan deze brief.
Tot snel!
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