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VAN DE OPLEIDING OP WEG NAAR EEUWIGE ROEM
Koortsachtige zoeLtochten, droefgeestig getob of volop professionele aandacht
en een profijtelijk contract? Het perspectief van de jonge l<unstenaar wordt
voor een groot deel door de hunstenaar zelf bepaald, Je moet het heel graag

willen, is het credo, en dan lukt het ook. FNV KIEM, de vakbond voor de
kur, sten, informatie en media kent de dromen, de daden en de putten

in de

weg van een nieuwe generatie school- en academieverlaters, Wie deskundig
advies

wil of professionele ondersteuning, kan bij

deze vakbond terecht.
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TUSSEN ZOETE DROOM EN HARDE WERKELIJI(HEID
Het romantis(he beeld van de kunstenaar die na een korte periode van aan waanzin grenzende onrust met woeste penseektÍeken een meestemerk op het doek zet. in één adem
een qeniaal script in elkaar draait oÍ op ioneel uit het ni€ts vandaan de rteÍren van de
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DE BOER OP
AIs de markt gevonden is, moet het product worden verkocht. lvlet ie produd moet ie
het imme6 9àan maken. Wetën de a<ademieverlateÍs waar ze hun energie in investeren?
Hoe ziet het product eruit waaÍmee ze de boer op qaan?
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JE MOET HEEL GRAAG WILLEN
je dipLoma en je veÍwa.htingen, de màÍkt ie verkend en het product bePaald, maar
hoe ziet nou eigenlijk zo'n dag eÍuit. waaruit bestaat het werk van de ionge kunstenaar
en in hoeveÍe zijn verschillende weÍkzaamheden te combineren?
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BELEMMERINGEN? GOEDE RAAD IS DUUR, MAAR NIET ZELDEN ZEER WELKOM
Tussen droom en daad staan regels in de weg en praktis.he bëzwarèn. Subsidieaanvragen. adminirtràtie, belàstinqen, veÍzekeringen, contracten. De praktische en admini-

stratieve organisatie van de nieuwe beroepspÍaktijk kan een behoorlijk knelpunt vormen.
Io<h hebben de meeste kunstenaars geen onoverkomelijke belemmeringen aangetrofÍen
op hun pad. Met een goed adviès kom je een heeleind.
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praktijk. Dat wil zegqen, dat iemand niel vàn de kunst àlleen kan leven en er een andere
bàan, in loondienst, op na houdt. De kunstenàar wil zijn beroepspraktijk ak kunstenàar
uitbreiden ten koste van het werken in loondienst. De vràag luidt hoe bouw je op profe!
sionele wijze een beÍoepspraktijk als kunstenaar uit, wat komt daar allemaal bij kiiken.
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Dèt s ook wer beqilpe lk, Í/ait lret s nalke lker om le eer voorne rq ie makÈi ran een
erposte dàn !ar een onderzoek nàar eer potentè e doeL!roep Íldeis tet gesprek nret de
Lede.5enrcÉ vai tNV KlEr,,,l, rremen \íe è -" stèpp-"n door en: sie b! ie ei .ie dileEe deeei ei
illlgene5 over tàiei van h,"1be2o-"|e. aaf ron iq n1-{-"!rbedrllei tot hetààiÍhrlvei vai
qe2.ghèbbeide lroi nllb ade. De l!níen:àr q:à1 ze !erder ! twe(en om een gced doorl mmerd
m.rkel nqplai op iaíe te krlltei a:i de hlnd wàèr:n ze aan de s aq kàn qàan \r/e maken ee"
ro!ende aÍlpraak oÍr !.rde. ie pràten o!-"r d-" !e loeren tiratÈq e hoeeer!u1areÍeneen
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