
   
 

Gezocht: Ambassadeurs voor Gekleurd Grijs  
  

Gekleurd Grijs is op zoek naar ambassadeurs die senioren willen enthousiasmeren voor kunst- 
en cultuuractiviteiten in de eigen omgeving. In april 2018 vindt voor de vijfde keer de 
actiemaand van Gekleurd Grijs plaats. De hele maand april bieden musea, theaters, 
kunstencentra, podia en kunstenaars creatieve activiteiten aan senioren. De activiteiten 
worden gebundeld in een programmaboekje.  
De ambassadeur stimuleert mensen deel te nemen aan deze activiteiten. De ambassadeur 
werkt in de eigen omgeving (wijk/dorp) door bijeenkomsten te bezoeken, mensen persoonlijk 
te benaderen en door in contact te komen met maatschappelijke organisaties. De ambassadeur 
maakt daarbij gebruik van het eigen netwerk, welzijn, dorpshuizen, wijkcentra, 
vrijwilligersorganisaties en woonzorgcentra.  
 

Ambassadeurs krijgen een kijkje te nemen achter de schermen van culturele organisaties en 
krijgen de mogelijkheid actief betrokken te worden bij het Gekleurd Grijs Festival dat wordt 
gehouden op 20 april 2018 in Emmen.  
We zoeken ambassadeurs: 

- voor de periode van januari tot juni 2018.  
- op leeftijd; 
- die (moeilijk bereikbare) senioren kunnen enthousiasmeren om kennis te maken met 

kunst- en cultuuractiviteiten; 
- die woonachtig zijn in Drenthe; 
- met belangstelling voor kunst en cultuur; 
- die makkelijk contact leggen; 
- die zich in willen zetten voor de senioren in de eigen omgeving. 

Wij bieden: 
- een bijeenkomst over het project Gekleurd Grijs en de verschillende manieren waarop 

(moeilijk bereikbare) senioren die minder bekend zijn met kunst- en cultuuractiviteiten 
zijn te enthousiasmeren; 

- reiskostenvergoeding;  
- bijeenkomsten met andere ambassadeurs om ervaringen en ideeën uit te wisselen;  
- de gelegenheid om actief betrokken te zijn bij programma’s van culturele organisaties 

en bij de marketing en organisatie van Gekleurd Grijs; 
  
De intakes voor geïnteresseerde vrijwilligers zijn gepland tussen 15 december en 21 december 
2017. De eerste bijeenkomst voor de ambassadeurs vindt plaats op dinsdag 16 januari 2018 
(locatie nog niet bekend).  
Heeft u interesse om zich als ambassadeur voor Gekleurd Grijs in te zetten? Meld u dan vóór 13 
december 2017 aan bij Ilse Veneklaas, ilse@kcdr.nl met als onderwerp: ‘Ambassadeur Gekleurd 
Grijs’. Vermeld in de mail uw naam, woonplaats en telefoonnummer.  
Voor meer informatie over Gekleurd Grijs kijkt u op www.gekleurdgrijs.nl. 
 
Gekleurd Grijs is een project van K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur.  
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