
Op donderdagmiddag 14 april is het zover: 
het Vrienden van Trots54 event!
Hierbij ontvang je van ons een uitnodiging. 
Het wordt een te gekke en inspirerende 
middag voor alle betrokkenen en partners 
van Trots54.
Ontdek meer over de kracht van Trots54, 
ontmoet elkaar én bekijk de kunstuitingen 
van onze jongeren!

Trots54 meets....you!

Bekijk het volledige programma op de 
volgende pagina.

Trots54 wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://forms.office.com/r/GNsWhmvtvj

Datum: donderdagmiddag 14 april
Tijdstip: van 12.00-16.00 uur
Locatie: ’t Handelshuys, Udenseweg 2 Uden 
(ingang podiumhuys)

Ben jij erbij?
Meld je dan aan via onderstaande link. 
We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Praktisch:



12:00: inloop en lunch

De soep en broodjes staan voor je klaar!
Aanmelden voor de lunch? Dat kan via het 
aanmeldformulier.
Tijdens de inloop kun je de expositie 
Vrienden van Trots54 bekijken.

Jamsessie/korte pauze 

Tussentijds vindt er een toffe jamsessie 
plaats, waar jongeren samen met de band en 
de productiegroep zingen, rappen en spelen. 
Kom gerust even kijken en luisteren!

15:30 – 16:30: borrel

Tijd voor een borrel! Maak kennis met elkaar, 
met Trots54 of klets nog even gezellig na. 
Tijdens de borrel is er weer de gelegenheid 
om de expositie van Vrienden van Trots54 te 
bekijken.

14:45 – 15:30: gesprekstafels 2
Keuze uit: Lokaal versus regionaal | De uitdaging van
fundraising 

Lokaal versus regionaal
Trots54 is er voor jongeren in de hele regio: 
Meierijstad, Maashorst, Oss, Land van Cuijk, 
Bernheze. Hoe kunnen de verschillende 
gemeenten elkaar versterken? Wat missen 
jongeren op lokaal en regionaal niveau? 
Welke kansen zien we? Hoe kunnen we die 
kansen pakken?

De uitdaging van fundraising
Welke waarde hecht het bedrijfsleven aan een 
regionale jongeren community? Hoe kunnen 
bedrijven jongeren helpen om een 
aantrekkelijk kunstaanbod voor jongeren te 
realiseren? Liggen er kansen op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en werkgelegenheid?

13:00: officiële opening 

Het congres wordt geopend door Jesse van 
den Elsen en de jongeren van onze 
productiegroep. Daarna volgt een te gek 
optreden van de Trots54 band.

13:30 – 14:15: gesprekstafels 1
Keuze uit: De kloof versus de kans | Hoe werkt een community?

De kloof versus de kans
Jongeren gaan in gesprek met bezoekers 
van het congres over ‘de kloof’ tussen het 
kunstaanbod en de leefwereld van 
jongeren. Is die kloof er echt, waar liggen 
de kansen? Hoe gaan jongeren graag aan 
de slag met kunst en wat is ervoor nodig 
om dat te kunnen bieden? Vanuit welke rol 
kan Trots54 hier de grootste bijdrage aan 
leveren?

Hoe werkt een community?
Wat verwachten jongeren van een kunst en 
cultuur community? Hoe willen jongeren 
elkaar ontmoeten in de community, online 
en offline? Welke rol spelen sociale media 
hierbij? En hoe zien jongeren de rol van 
culturele instellingen in de community?

Trots54 wordt mede mogelijk gemaakt door:


