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Algemene vrae 

 

Wie kan aansoek doen?  Jong, opkomende kunstenaars tussen 18 en 35 jaar oud, met beperkte 

of geen toegang tot hulpbronne nie, en wat ondersteuning soek om 
hulle eerste album, boek, rolprent, ens. bekend te stel, sowel as wat 
die vaardighede en kennis wil ontwikkel om ’n volhoubare 

besigheid/organisasie te begin of te bestuur.   
 

Kunstenaars is: visuele kunste (insluitende keramiekwerk, teken, 
rolprentvervaardiging, skilder, fotografie, afdrukke en beeldhouwerk), 

literatuur (insluitende niefiksie/fiksie, drama, gedigte en prosa), 
uitvoerende kunste (insluitende dans, musiek en teater) en ontwerp 
(insluitende mode, tekstiele, speletjies/animasie, grafiese kuns). 

Hoe doen ek aansoek?  Stuur ’n video van een minute na BASA se WhatsApp-nommer 
(0871531009) en voltooi die nodige inligt ing oor: wie jy is, die provinsie 

waar jy woon, wat jy doen, en waarom jy dink jy behoort deel te wees 
van hierdie program. 

Maak die program voorsiening 

vir mense met gebreke? 

Ja. 

Is hierdie program net vir 
kunstenaars? 

Ja, dit is ’n program wat net op jong kunstenaars/kreatiewe persone in 
Suid-Afrika gemik is. 

Kan ek aansoek doen as ek nie 
Engels praat nie? 

Ja, jy kan. Die program se aansoekproses sal voorsiening maak vir 
meer as drie tale, en opleidingsessies sal aangepas word volgens die 

persone wat gekies word. 

Wat is die fokus van die 
werkswinkels? 

Met ‘Bategebaseerde, gemeenskapsgedrewe ontwikkeling’ as die 
hoofetos van die program, kan deelnemers verwag om persoonlike en 

professionele vaardigheidsontwikkeling te kry, van ideevorming, tot 
ondernemingsimplementering, tot by hulpbronsteun en mentorskap.   

Kan ek aansoek doen as ek ’n 

gevestigde kunstenaar is, maar 
meer ondersteuning nodig het?  

Ongelukkig nie. Ons bied egter die Scale-Up-program aan vir 

kunstenaars wat langer as drie jaar werk. Volg hierdie skakel vir meer 
inligting: https://basa.co.za/programmes/scale-up/.  

Kan ek aansoek doen as ek 
daaraan dink om ’n kunstenaar 
te word, maar nog niks gedoen 

het nie?  

Ongelukkig nie. Hierdie program is vir kunstenaars wat al meer as ’n 
jaar in die sektor is en meer entrepreneursvaardighede en -steun nodig 
het om hulle idees/projek te help bekendstel. 

Kan ek aansoek doen as ek 

kuns as ’n stokperdjie beoefen?        

Ongelukkig nie. Hierdie program is vir voltydse kunstenaars wat van die 

inkomste van hulle werk lewe.   

Kan ek aansoek doen as ek nie 
’n matrieksertifikaat het nie? 

Ja, jy kan. Mits jy ’n kunstenaar is wat sy of haar eerste kunswerk 
bekend wil stel.  

Kan ek aansoek doen as ek 
deel is van ’n 
kollege/universiteit?  

Ja. Individue met beperkte toegang en hulpbronne sal egter voorkeur 
kry.  

Kan ek as ’n individu of groep 
aansoek doen? 

Aansoeke is vir individue, maar jy kan ’n maatskappy/groep 
verteenwoordig.  

Sê nou ek wil baie graag deel 

wees van die program maar ek 
het nie data nie? 

As jy aan die program begin deelneem, sal ons jou datakoste 

subsidieer om jou in staat te stel om by die program aan te sluit.  

Wanneer kom die program na 
my provinsie toe?  

Hou aan om na ons sosialemediabladsye te kyk om te sien wanneer 
ons in jou provinsie en/of gemeenskap sal wees.  

Hoe lank sal dit wees voor ek 'n 

antwoord op my aansoek kry? 

Jy sal 6-8 weke ná jy aansoek gedoen het, ’n antwoord oor die uitslag 

kry. 

Wanneer begin die 
werkwinkels? 

Werkswinkels begin 1-2 maande ná aansoeke in jou 
provinsie/gemeenskap geopen het.  

Kan ek aansoek doen as ek ’n 
baba/kinders het? 

Ja, BASA sal ondersteuning vir kinderversorging vir die gekose 
deelnemers oorweeg. 

 

https://basa.co.za/programmes/scale-up/

