STEPP

DUURZAAMHEID
STEPP zet zich in voor een duurzame cultuursector. Dit uit
zich in al onze activiteiten en opleidingen. STEPP is daarnaast ook partner in een aantal duurzaamheidsinitiatieven
van partnerorganisaties. STEPP wil zo een motor zijn voor
een duurzame cultuursector.

TARIEVEN

STEPP organiseert een aantal professionele netwerken die
kennis en informatie uitwisselen. In deze netwerken brengen we professionals, stakeholders en opleidingsverstrekkers samen, en polsen we naar wat leeft binnen de sector.

Voor individuele lidmaatschappen (op naam):
Gewoon lidmaatschap: 48 EUR
Studentenlidmaatschap: 24 EUR
STEPP Magazine: 40 EUR
Voor organisaties (niet op naam):
Tarief 1: 130 EUR
2 STEPP Mags & 5x korting op onze evenementen
Tarief 2: 260 EUR
5 STEPP Mags & 10x korting op onze evenementen
Tarief 3: 480 EUR
10 STEPP Mags & 15x korting op onze evenementen
Bedrijfslidmaatschap:
Vermelding van uw gegevens in de digitale TT-gids en
op de bedrijfsledenpagina in STEPP-magazine. Uiteraard
ontvangt u ook STEPP-magazine en geniet u korting op
onze evenementen: 480 EUR

STEPP vzw Sainctelettesquare 17 1000 Brussel
T +32 (0)2 203 92 06 info@stepp.be www.stepp.be

v.u. Frankie Goethals, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel, niet op de openbare weg gooien

NETWERKEN

STEUNPUNT VOOR
PRODUCTIONELE,
ONTWERPENDE
EN TECHNISCHE KRACHTEN
VAN DE BREDE
CULTURELE SECTOR

NIEUWS EN ACHTERGROND
STEPP is het aanspreekpunt voor professionelen, andere
steunpunten en sectorverenigingen, en de overheid. Onze
werkgroepen volgen de actualiteit op de voet en geven advies en toelichting bij de thema’s die relevant zijn voor het
goed functioneren van onze sector. Onze tweemaandelijkse
nieuwsbrief bundelt de belangrijkste informatie. En het driemaandelijkse STEPP Magazine biedt tekst en uitleg bij de
stand van zaken van technologie, wetgeving en actualiteit.

STEPP is het steunpunt voor de productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele
sector. Wij zijn hét aanspreekpunt voor actuele ontwikkelingen op het vlak van techniek, scenografie, architectuur, veiligheid en opleidingen in de culturele sector en
haar diverse sub-sectoren.
STEPP bundelt de krachten van de gehele sector om een
constante uitwisseling van expertise teweeg te brengen.
De organisatie is gesprekspartner in diverse comités en
organiseert op regelmatige tijdstippen studiedagen,
symposia, netwerk-momenten en opleidingen.

ACTIVITEITEN
STEPP organiseert regelmatige bijeenkomsten in de vorm
van symposia, informele meetings, workshops en werkgroepen. Daarnaast bieden wij een uitgebreid cursusprogramma
aan. STEPP-leden genieten ook van speciale tarieven voor
een aantal cursussen en activiteiten van onze partnerverenigingen in binnen- en buitenland. STEPP-leden krijgen het
driemaandelijkse STEPP Magazine gratis toegestuurd. Verdere informatie en een overzicht van de activiteitenkalender
vindt u op onze website.

STEPP is het Belgian OISTAT Centre en Belgian PMSE Centre.
OISTAT is de Organisation Internationale des Scénographes,
Techniciens et Architectes de Théâtre. PMSE, interest group
for Program Making & Special Events, ijvert voor kwalitatieve
draadloze verbindingen voor de professionele gebruiker.

