
RACC advocates for increased 

public and private, including a 

workplace giving program for 

the arts.

 workforart.org

RACC awards more than $3 million/year in 

grants—and that number will soon grow as  

a result of Portland’s new Arts Education & 

Access Fund. Deadlines and application  

materials at  racc.org/grants

RACC provides grants for 

arts education activities 

and integrates arts and 

culture into standard  

subjects in K-8 classrooms.  

 TheRightBrainInitiative.org

Public art enlivens public spaces. RACC 

manages artist residencies, community 

murals, a portable works collection and a 

temporary installation space in the Portland 

Building. Explore the entire collection at  

 racc.org/publicart

The Regional Arts & Culture 

Council is the leading 

provider of arts-related 

services in the Portland 

metropolitan area, working 

to make arts and culture 

accessible to everyone!

RACC chủ trương tăng nguồn 
đóng góp quỹ công cộng và tư 
nhân, bao gồm một nơi làm việc 
xây dựng các chương trình vì 
nghệ thuật.

 workforart.org

RACC trao thưởng cho các nghệ sĩ và tổ chức 
nghệ thuật—3 triệu USD/năm và vẫn tiếp tục 
tăng trưởng, nhờ có Quỹ Tiếp cận & Giáo dục 
Nghệ thuật mới của Portland. Hạn chót và tài liệu 
đăng ký có tại  racc.org/grants.

RACC hỗ trợ nhiều hoạt 
động giáo dục nghệ thuật và 
kết hợp nghệ thuật vào các 
môn học khác trong lớp học 
K-8.  

 TheRightBrainInitiative.org

RACC quản lý các dự án phần-trăm-cho-nghệ-
thuật trong Quận Portland và Multnomah, cùng 
với nhiều chương trình nghệ thuật quần chúng 

khác làm cho không gian công cộng của chúng ta 
sống động hơn. Hãy khám phá trọn vẹn bộ sưu 
tập tại  racc.org/publicart.

Hãy tham gia với đội ngũ RACC và các nghệ sĩ 
địa phương khác tại Art Spark vào ngày Thứ 
năm thứ ba của Tháng một, Tháng ba, Tháng 
năm, Tháng bảy, Tháng chín và Tháng mười một. 

 portlandartspark.com 

Hội đồng Văn hóa & Nghệ thuật 
Khu vực (RACC) đang giúp 

phát triển văn hóa và nghệ thuật 
trong khu vực thành thị Portland.



Mingle with RACC staff 

and local artists at Art 

Spark, held on the third 

Thursday in January, March, May, July,  

September and November.  

 portlandartspark.com   

Art Notes, the RACC newsletter, is chock-

full of vital information for local artists: job 

announcements, funding opportunities, calls 

to artists, workshops, live-work spaces, and 

more. Subscribe at  racc.org/artnotes. 

Arts for All! Low-income Oregonians on the 

Supplemental Nutrition Assistance Program 

can buy tickets to hundreds of arts events for 

just $5 each. Visit  racc.org/artsforall. 

RACC.ORG
Serving Clackamas, Multnomah  

and Washington counties in Oregon

411 NW Park Avenue, Portland OR 97209 

503-823-5258  |  info@racc.org

OuR MIssIOn

Through vision, leadership, and service, the Regional 

Arts & Culture Council (RACC) works to integrate  

arts and culture in all aspects of community life.   

RACC is a 501(c)(3) organization funded by a  

variety of public and private partners. 

Interpretation services available; call 503-823-5071.

Servicio de interpretación disponible 

Предоставляются услуги переводчика 
Có dịch vụ thông dịch 

see our commitment to equity and  

inclusion at  racc.org/equity

twitter.com/

r_a_c_c

facebook.com/ 

RegionalArts

Thông báo Nghệ thuật, thư thông báo của 
RACC, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng 
cho các nghệ sĩ địa phương: thông báo tuyển 
dụng, cơ hội gây quỹ, kêu gọi nghệ sĩ, hội thảo, 
không gian làm việc trực tiếp và nhiều thông tin 
khác. Đăng ký tại  racc.org/artnotes. 

Nghệ thuật cho Mọi Người! Những người có 
thu nhập thấp ở Oregon nằm trong Chương trình 
Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung có thể mua vé tới 
hàng trăm sự kiện nghệ thuật với chỉ 5 USD mỗi 
vé.  racc.org/artsforall

Có thể tìm thấy những sự kiện nghệ thuật miễn 
phí và giảm giá khác tại  racc.org/access.
 
RACC nhận đóng góp từ nhiều đối tác công và tư 
nhân, bao gồm Quỹ Tiếp cận & Giáo dục Nghệ 
thuật đã được cử tri phê duyệt của Portland. Hãy 
truy cập  racc.org/AEAF để tìm hiểu thêm.

RACC cam kết đảm bảo rằng mọi người đều có 
thể tiếp cận với văn hóa và nghệ thuật. 
Hãy kết nối với các khởi xướng bình đẳng và 
hòa hợp của RACC tại  racc.org/equity.

Interpretation services available; gọi 503-823-5071
Servicio de interpretación disponible Предоставляются услуги переводчика Có dịch vụ thông dịch 

Làm phong phú thêm cho cộng đồng của chúng ta thông qua nghệ thuật và văn hóa. RACC phục vụ các nghệ sĩ, tổ chức phi lợi nhuận và trường học ở quận Clackamas, Multnomah và Washington.
racc.org

411 NW Park Avenue, Portland OR 97209 

503-823-5111      info@racc.org

 regionalarts       r_a_c_c


