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De Kunstbeweging heeft 
zich in 2018 verder ontwikkeld tot 
hét kennis- en expertisecentrum 

Kunst en Cultuur van de 
gemeente Emmen.

Bij De Kunstbeweging merken we dat de pionierstijd 
achter ons ligt. We komen in een andere fase, die andere 
eisen stelt aan de organisatie, de directeur-bestuurder en 
de medewerkers. We worden voor zo veel verschillende 
zaken op het gebied van creatieve vorming gevraagd – 
een goed teken – dat er keuzes gemaakt moeten worden. 

Hoewel de taken van De Kunstbeweging lokaal zijn (gemeente 
Emmen) is het goed om provinciaal en zelfs boven-provinciaal 
(We the North) en landelijk (Cultuureducatie met Kwaliteit, 
Impulsregeling) aan te haken. Alleen op die manier kunnen 
we een echt kennis- en expertisecentrum zijn ten dienste van 
scholen, verenigingen en inwoners van de gemeente Emmen. 
We willen ook op de hoogte zijn van alle relevante regelingen 
en trends die van invloed zijn voor Emmen. De kunst is om de 
beschikbare tijd goed te verdelen tussen de advisering en het 
bijhouden van de kennis die hiervoor nodig is.

Advisering van scholen en verenigingen is een belangrijke taak 
van De Kunstbeweging. Daarnaast is er nog veel te doen in 
wijken en dorpen, vooral waar het gaat om maatschappelijke 
thema’s als vergrijzing, eenzaamheid en sociale cohesie. In 
2018 heeft de gemeente Emmen de landelijke BNG Bank Lang 
Leve Kunstprijs van €20.000,- toegekend gekregen vanwege 
de opname van kunstbeleid voor ouderen in de cultuurnota 
in samenwerking met het sociaal domein en de hoge kwaliteit 
van de uitgevoerde kunstprojecten. De Kunstbeweging heeft 
hier met plezier aan meegewerkt, we zetten dit graag voort in 
de komende jaren.

De interne professionalisering is vormgegeven door het 
opstellen van Q docs. Dit zijn de kwaliteitsdocumenten die 
de werkprocessen beschrijven, die De Kunstbeweging nodig 
heeft voor de continuïteit van de organisatie.

In 2018 hebben we onze werkwijze laten beoordelen door 
het CBCT, een landelijke certificeringsorganisatie voor 
cultuurinstellingen en bibliotheken. Dit heeft geresulteerd in 
een kwaliteitscertificaat voor De Kunstbeweging dat geldig 
is voor de komende vier jaar. Het spreekt voor zich dat we 
hiermee bijzonder blij zijn. Tegelijkertijd houdt het ons scherp, 
want in de rapportage worden ook enkele verbeterpunten 
vermeld waar we met plezier aan zullen werken.

In dit jaarverslag geven we een beeld van de activiteiten die we 
in 2018 hebben uitgevoerd. Het team van De Kunstbeweging 
wenst u veel leesplezier!     

VOORWOORD

Rineke Marwitz
Directeur-bestuurder

MET KLEURRI JKE GROET
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MISSIE EN BELOFTE
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OVER DE KUN STBEWEGING
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De Kunstbeweging steunt kunst- en cultuur in de 
gemeente Emmen en zorgt dat het voor iedereen 
toegankelijk is. Dat doen we met advies over kunst 
en cultuuronderwijs op scholen, ondersteuning van 

het amateurkunstveld en het aanjagen en stimuleren 
van kunst- en cultuurprojecten in wijken en dorpen. 

De Kunstbeweging is gestart in 2014 en is sindsdien niet meer weg te denken uit 
het kunst- en cultuurveld in de Gemeente Emmen. Dagelijks zet een team van  

10 enthousiaste mensen zich met hart en ziel in om kunst- en cultuur en de creatieve 
ontwikkeling in de Gemeente Emmen te stimuleren. 

Lokale samenwerking, verbindingen maken en lokaal kunst en cultuur zichtbaar 
maken staan centraal. Sinds 1 april 2017 stuurt De Kunstbeweging ook de drie 

Cultuurcoaches functioneel aan. Zij zijn bij de Gemeente Emmen in dienst om binnen- 
en buitenschoolse cultuureducatie te verbinden. Dat doen zij vanuit de Brede School. 

2018 stond in het teken van herijking op de eigen visie en functie. Er is een 
bewuste keuze gemaakt voor de omvorming naar het onafhankelijk kennis- en 

expertisecentrum voor kunst- en cultuur in de gemeente Emmen. 
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MISSIE
De Kunstbeweging stimuleert de 

ontwikkeling van inwoners en organisaties 
in Zuidoost Drenthe met de creatieve 

kracht van kunst.

VIS IE
De Kunstbeweging wil het creatieve 

vermogen van inwoners ontwikkelen om de 
uitdagingen van de 21e eeuw goed aan te 

kunnen; in de dorpen en wijken, op scholen, 
in organisaties en bedrijven in Emmen en 
Zuidoost Drenthe. Deze eeuw laat grote 
veranderingen zien in hoe we samenleven, 
leren en werken. De creatieve kracht van 

kunst helpt om een tolerante en dynamische 
samenleving te vormen met een inspirerend, 

laagdrempelig en toekomstbestendig 
cultuurklimaat. Een prettige woon-, werk- en 

leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers 
van Zuidoost Drenthe. 

WA AR STA AN WE VOOR

KERNWA ARDEN
De Kunstbeweging staat voor creativiteit - innovatie - verbinding - kwaliteit - plezier

CREATIVITEIT — In al onze kernactiviteiten doen we aanspraak op het creatieve vermogen van 
de klanten, partners en onszelf. We adviseren, inspireren, verbinden en vernieuwen. Ons gereedschap 
is de creatieve kracht van kunst. INNOVATIE  — Innovatie is toegepaste creativiteit. Vanuit sector 

overstijgende vragen en als initiator investeren we in experiment en vernieuwing.
VERBINDING — Als netwerkorganisatie verbinden we cultuurpartners aan opdrachten uit 

verschillende domeinen waarbij het werkgebied zich uitbreidt en we in de verbinding een regionale 
spilfunctie vervullen. KWALITEIT  — We ontwikkelen vraaggericht producten en diensten vanuit 
de behoefte van de klant en doelgroep. Dat leidt tot maatwerk en kwaliteit in advies, ondersteuning 
en organisatie van taken en projecten. We zetten in op duurzame projecten, tevreden klanten en 

kennisontwikkeling binnen en buiten de organisatie. PLEZIER  — Plezier geeft energie. Plezier verbindt, 
geeft betekenis aan het werk en maakt alles lichter. We geven het graag door.
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CULTUUREDUCATIE
PRIMAIR ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS
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FACTS & F IGURES
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CMK

PERCENTAGE LEERL INGEN OP SCHOLEN 
DAT GEBRU IK MA AKT VAN CMK 2
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PERCENTAGE SCHOLEN DAT 
GEBRU IK MA AKT VAN CMK 2

Totaal aantal leerlingen 
in het primair onderwijs: 9059

58 van de 64 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis - en 
voortgezet) onderwijs vragen CMK2 subsidie aan en hebben deze 
toegekend gekregen. Een aantal van deze scholen heeft in overleg 
met ons bewust gekozen geen gebruik te maken van de regeling. 
Pas nu, na 2018, kunnen we exact aangeven hoeveel Emmense 
scholen CMK2 subsidie voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-
2019 toegekend hebben gekregen. 

B RON G 4N E T-TELL I NG

90,6 %

De Kunstbeweging brengt de werelden van kunst en onderwijs 
in de gemeente Emmen bij elkaar. Wij helpen scholen in het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs met hun cultuurbeleid en 
programma zodat kunst en cultuur toegankelijk is voor iedereen. 
Kinderen ontdekken, leren en groeien door creatief bezig te zijn. 
 
Elke school maakt zijn eigen cultuurbeleid. Wij delen onze kennis over 
kunst- en cultuuronderwijs, wij adviseren scholen en bieden trainingen en 
ondersteuning zodat scholen hun eigen cultuurbeleid kunnen ontwikkelen. 
Samen met de school creëren en realiseren we kunst- en cultuur 
programma’s. Daarbij gebruiken wij ons netwerk, onze kennis en ervaring.

 89,6% 

Opdracht gemeente Emmen
• Advies aan onderwijsinstellingen ten behoeve van de verankering van cultuureducatie in het leerplan
• Aansluiting bij Brede School en Voortgezet Onderwijs
• Het mede verzorgen van inspiratiebijeenkomsten in het kader van de voorscholen
• Productontwikkeling en uitvoering t.b.v. het PO

— Regeling Impuls muziekonderwijs

KERNTAKEN 
• Scholen aanjagen, adviseren, ondersteunen en inspireren bij hun cultuuronderwijs
• Waar nodig nieuwe producten ontwikkelen
• Begeleiding bij subsidie-aanvragen:

— CMK-regeling productontwikkeling voor cultuur-aanbieders
— Participatie Innovatieve trajecten/onderzoek: Leergemeenschappen

— CMK-regeling voor scholen

PRIMAIR ONDERWI JS

Met kunst 
stimuleer je 
kinderen om anders 
te kijken en breng 
je beweging in de 
school.
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ADVIESFUNCTIE CULTU UREDUCATIE PO

De drie adviseurs van De Kunstbeweging adviseren 100% 
van de Emmense basisscholen bij cultuuronderwijs in het 
algemeen en op het gebied van CMK en Impuls Muziek 
in het bijzonder. De regeling CMK biedt scholen extra 
mogelijkheden om de kwaliteit van hun cultuuronderwijs 
te verbeteren. De eerste CMK-periode (2013-2016) 
liep af. De Kunstbeweging informeerde scholen over de 
CMK2-periode (2017-2020).

CMK regeling voor scholen 
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit stimuleert scholen 
om de eigen deskundigheid op het gebied van cultuuronderwijs 
uit te breiden. Bij scholen is de vraag naar trainingen en 
coachingstrajecten, met 5% ten opzichte van 2017, licht gestegen.

Trainingen en aanvullende modules
• ICC-cursus
• ICC-netwerkbijeenkomsten
• Inspiratiebijeenkomsten Jonge Kind
• Post-hbo Registeropleiding Cultuurbegeleider 

(i.s.m. Hanzehogeschool, het ISO en K&C)
• Trainingen voor teams en individuele leerkrachten:

— Trainingen in diverse disciplines, zoals muziek, 
beeldend, dans, drama, multimedia

— Het aanbieden van voorbeeldlessen, lesbrieven 
en coaching on the job door vakdocenten

— Deskundigheidstrajecten met teamtrainingen, 
voorbeeldlessen en coaching on the job in het kader 
van de Regeling Impuls Muziekonderwijs

— Aanvullende trainingen voor individuele leerkrachten: 
leerkrachtenkoor, korte cursus ‘kampvuur gitaar spelen’

• Teambegeleiding door vakdocenten

ICC-cursus
De interne cultuurcoördinator (ICC’er) is een leerkracht of 
directeur die de cursus Interne Cultuurcoördinator heeft gevolgd 
en zich daarmee heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs. De 
Kunstbeweging heeft landelijk gecertificeerde trainers in dienst die 
de ICC-cursus in Emmen verzorgen. Zij hebben in 2018 de cursus 
geactualiseerd en voldoen aan de nieuwste landelijke richtlijnen. 
Tijdens de cursus schrijven de deelnemers hun eigen school-
specifieke beleidsplan. Inmiddels hebben bijna alle Emmense 
scholen een ICC’er. Als gevolg van wijzigingen in schoolteams blijft 
de vraag naar de ICC-opleiding constant aanwezig. 

ICC-netwerkbijeenkomsten
Tijdens de ICC-netwerkbijeenkomsten informeert De 
Kunstbeweging  ICC’ers en hun collega’s over de nieuwste 
ontwikkelingen, komen inspirerende gasten aan het woord 

en gaan we praktisch aan de slag zodat deelnemers het 
geleerde meteen de volgende dag in de praktijk kunnen 
brengen. In 2018 organiseerde De Kunstbeweging 3 ICC-
netwerkbijeenkomsten:   
• 7 februari — Haal het Rijksmuseum je klas in
• 23 maart — Creëer en leer, procesgerichte didactiek
• 10 oktober  — De Kunst van het Verdwalen

Inspiratiebijeenkomsten Jonge Kind en 
deskundigheidsbevordering
In 2018 is er 1 inspiratiebijeenkomst voor pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten, ICC’ers en hun leidinggevenden 
geweest over het jonge kind. De bijeenkomst brengt het 
belang van het spelend ontwikkelen van jonge kinderen 
onder de aandacht. Daarnaast ging in samenwerking met 
de brede school de pilot Begrijpen met je handen van start. 
Een deskundigheidsbevorderingstraject naar aanleiding van 
een van de inspiratiebijeenkomsten uit 2017. Doel bij alles is 
om de betrokkenen te stimuleren samen visie te vormen op 
het werken met het jonge kind. De inspiratiebijeenkomsten 
worden in samenwerking met Stichting Tinten, het OKCE en de 
gemeente Emmen georganiseerd. De inspiratiebijeenkomst was 
op 17 en 18 oktober. Thema: Welbevinden en betrokkenheid 
maken het verschil, m.m.v. Wilma van Esch.

Post-hbo Registeropleiding Cultuurbegeleider
Voor ICC’ers die hun kennis op het gebied van cultuureducatie 
willen vergroten, bestaat de  Post-hbo Registeropleiding 
Cultuurbegeleider. De opleiding is een samenwerking tussen 
De Kunstbeweging, Hanzehogeschool Groningen, ICO en K&C. 
In april 2018 hebben de eerste 4 Drentse cultuurbegeleiders 
hun diploma in ontvangst genomen en in september zijn 3 
nieuwe cursisten gestart.

Innovatie
De Kunstbeweging inspireert ook door te innoveren. 
In 2018 zijn de volgende projecten opgestart:
• Erfgoedproject ‘Digitalisering canon van Emmen’ voor het

onderwijs i.s.m. CBK, Bibliotheek Emmen en 
Erfgoednetwerk Emmen

• ‘Digitaal componeren’ i.s.m. vakdocenten muziek 
en CBS Het Talent

• Startpakket ‘Let’s do it together’ dans en taal
• Startpakket ‘Let’s do it together’ muziek B is doorontwikkeld
• Ontwikkeling van 3 teamtrainingen muziek: 

‘Gericht Luisteren’, ‘Schoolinstrumenten en meer’
en ‘Help, mijn klas zingt’

• In aansluiting op de pilot ‘Begrijpen met je handen’ voor 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers, onderzoekt 
De Kunstbeweging de mogelijkheid om met culturele 
onderneming Atelier in een koffer net als in Amsterdam en 
Utrecht een Kris Kras atelier op te zetten voor kinderen 
van 18 maanden tot 8 jaar

11
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2017 - 2018 8 CURSISTEN

2018 - 2019 14 CURSISTEN
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In 2018 heeft 17,2% van de Emmense basisscholen deelgenomen aan de regeling Impuls Muziek. Dit driejarige traject is gericht op de 
totstandkoming van een gestructureerde leerlijn muziek voor alle groepen van de basisschool, het vergroten van de deskundigheid 
van het team en het versterken van de verbinding binnenschools - en buitenschools muziekonderwijs. De Kunstbeweging jaagt deze 
regeling aan. Scholen kregen advies en ondersteuning bij de aanvraag en bij de invulling van het deskundigheidstraject. Daarnaast zorgt 
De Kunstbeweging voor tussentijdse begeleiding en bijstelling. 

• RK/PC Jenaplanbasisschool Kristalla, Emmerhout
• RKBS Diedeldoorn, Rietlanden 
• OBS De Dordtse Til, Nieuw-Dordrecht 
• OBS ’t Eenspan, Centrum Emmen 
• RKBS St Gerardusschool, Barger-Oosterveld
• RKBS De Hoeksteen, Emmer-Compascuüm 
• RKBS St Gerardusschool, Barger-Oosterveld 
• Kubus als onderdeel van cluster Kubus/OBS-Emmermeer, Emmerhout
• OBS-Emmermeer als onderdeel van cluster Kubus/OBS-Emmermeer
• OBS De Iemenhof, Schoonebeek
• CBS De Zwaluw, Zandpol
• CBS De Brug, Klazienaveen
 

REGEL ING IMPULS MUZIEK

• Wij organiseren inspirerende ICC-netwerkbijeenkomsten voor ICC’ers en hun collega’s
• Wij verzorgen onderdelen van de Post HBO opleiding Cultuurbegeleider van de Hanzehogeschool voor toekomstige cultuurbegeleiders
• Wij onderhouden contacten met het veld op regionaal, provinciaal, en landelijk niveau
• Voor het eerst organiseerden wij de Cultuurmarkt voor scholen en aanbieders in gemeente Emmen
• Samen met Compenta-partners organiseerden wij het po-congres ‘Ik wil Kunst’

TOT SLOT
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Regeling productontwikkeling
Vanuit Compenta is het subsidie bedrag verhoogd naar € 5.000 
euro per aanvraag. Hier ging een stimulerende werking vanuit. 
De meeste aanvragen werden gedaan bij de start van een 
nieuwe CMK periode. Omdat 2018 het tweede jaar was van 
CMK2, zijn er in deze periode minder aanvragen gedaan (de 
meeste aanvragen kwamen meteen in het eerste jaar binnen). 
Cultureel ondernemers die met advies van de Kunstbeweging 
een succesvolle subsidieaanvraag hebben gedaan binnen deze 
regeling zijn:
• Atelier 29 i.s.m. Els Brouwer, Martin Borchert en CBK Emmen
• Atelier Abel, Elsbeth van Beilen

Samenwerking binnen Drenthe
De Kunstbeweging maakt deel uit van Compenta: In 
gezamenlijkheid met Scala Hoogeveen/Meppel, ICO Assen en 
Kunst en Cultuur geven we vorm aan Compenta (het Drentse 
subsidieloket voor Cultuureducatie met Kwaliteit). 

Met deze instellingen wordt ook samengewerkt op gebied 
van Impuls Muziek, voorbereiding Drents convenant  
Muziek, Leerkrachtenkoren, Drentse leerkrachtenkoren-
dag, deskundigheidsbevordering en de totstandkoming van 
het congres ‘Ik wil Kunst’. We werken samen met diverse 
instellingen in Emmen en omgeving, zoals o.a. Brede school 
Emmen, Bibliotheek Emmen, CBK, Erfgoednetwerk Emmen, 
Tinten Welzijnsgroep, Ontwikkeling Kindcentra Emmen 
(OKCE) en Hanzehogeschool Groningen.

Cultuurmarkt
Op 7 maart 2018 organiseerde De Kunstbeweging voor het 
eerst een Cultuurmarkt Primair Onderwijs in het Bruggebouw 
in Emmen. Dit is dé plek waarop vraag en aanbod elkaar kunnen 
vinden en elkaar kunnen inspireren.  Deze eerste Cultuurmarkt 
werd door 39 cultuuraanbieders en 43 leerkrachten van 35 
scholen bezocht. 
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VERVOLG ADVIESFUNCTIE CULTU UREDUCATIE PO
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PROJECTEN EN TR AIN INGEN

Activiteiten op scholen
De Kunstbeweging jaagt scholen aan om cultuuractiviteiten structureel in hun onderwijs op te nemen. Op vraag van de school 
verzorgt De Kunstbeweging de organisatie van projecten, workshops en activiteiten. Hierbij stimuleren we scholen om eigen keuzes 
te maken en contact met lokale culturele ondernemers te leggen, via bijvoorbeeld de website Cultuur Marktplaats Emmen. Op vraag 
van de scholen laat De Kunstbeweging aanbod ontwikkelen in samenwerking met lokale culturele aanbieders.

Deskundigheidsbevordering is één van de speerpunten binnen de CMK-regeling en de regeling Impuls Muziek. 
Denk hierbij aan teamtrainingen, voorbeeldlessen en ‘coaching on the job’ voor leerkrachten. 

FACTS & F IGURES
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PERCENTAGES PROJECTEN EN TR AIN INGEN (2018)

2%
ONDERSTEUNING
ZELFSTANDIGE KUN ST VAKDOCENTEN
2 PROJECTEN

18%
MA AT WERKPROJECTEN
IN SAMENWERKING MET
DE B IBL IOTHEEK EN
DE BREDE SCHOOL
22 PROJECTEN

31%
TE AMTR AININGEN
36 PROJECTEN

18%
MA AT WERKPROJECTEN
22 PROJECTEN

14%
KL ASS EMUZIEK
17 PROJECTEN

5%
STARTPAKKET
LET ’ S DO IT TOGETHER
6 PROJECTEN

3%
DESKUNDIGHEIDS BE VORDERING
INDIVDUELE LEERKR ACHTEN
3 PROJECTEN

9%
DESKUNDIGHEIDS BE VORDERING
SCHOLEN MET IMPUL S -TR AJECT
11 PROJECTEN
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Deskundigheidsbevordering bij teams: 
teamtrainingen
Twintig scholen vroegen De Kunstbeweging om 
teamtrainingen te verzorgen op het gebied van 
dans, theater, muziek of beeldende vorming. 
Leerkrachten leren de fijne kneepjes van het vak 
van ervaren kunstvakdocenten. Daarnaast hebben 
17 scholen deelgenomen aan scholingstrajecten 
met voorbeeldlessen en ‘coaching on the job’. 
Deze trajecten werden op maat samengesteld en 
varieerden van 2 tot 12 lessen per groep. 

KlasseMuziek
In 2018 vroegen zeventien scholen met veel 
enthousiasme het project KlasseMuziek 
aan. Gedurende 26 weken kwam een vaste 
muziekdocent op deze scholen om met de groepen  
4 en 5 aan de basisvaardigheden van muziek te 
werken; notenschrift, zingen, spelen, bewegen en 
kennismaken met diverse instrumenten.

PRIMAIR ONDERWI JS H IGHLIGHTS

Maatwerk
In 2018 organiseerden  we 22 maatwerkprojecten 
voor de basisscholen. Elke school is zelf eigenaar van 
zijn cultuuronderwijs en bepaalt zijn eigen koers. De 
Kunstbeweging kan op vraag van de school diverse 
projecten organiseren in samenwerking met lokale 
aanbieders.

Kinderboekenweek (i.s.m. Bibliotheek/Brede School)
Honderden basisschoolleerlingen in Emmen genoten in 
oktober van speciale kunstprojecten rondom De Kinder-
boekenweek. Het thema Vriendschap leende zich goed 
voor kunstuitingen in diverse disciplines. Ruim 20 scholen, 
65 groepen van gemiddeld 25 kinderen, ca. 1625 leerlingen 
(groepen 5 t/m 8) verbonden zich cultureel aan de Kin-
derboekenweek.  De Kunstbeweging bracht dit jaar samen 
met De Brede school Emmen een mooie verbinding tot 
stand tussen de binnenschoolse - en buitenschoolse activi-
teiten rondom de Kinderboekenweek.
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Startpakket ‘Let’s do it together’. 
Een eerste kennismaking met de kunstvakken dans, theater 
muziek en beeldende kunst.  De leerkrachten worden bij 
het lesgeven betrokken.  Ervaren vakdocenten geven een 
1e voorbeeldles. De leerkrachten geven aan de hand van 
een uitgewerkte lesbrief de 2e les, met coaching on the job 
door de vakdocent. 

Individuele deskundigheidsbevordering van 
leerkrachten in de klas, voorbeeldlessen en
‘coaching on the job’
Leerkrachten die zich op gebied van de kunstvakken 
individueel willen ontwikkelen boden wij de volgende 
trainingen aan: Het Leerkrachtenkoor: twee trajecten van 6 
bijeenkomsten. Kampvuurgitaar spelen: in 6 bijeenkomsten 
leerden 20 leerkrachten de basisvaardigheden om eenvoudig 
schoolrepertoire te kunnen begeleiden op een gitaar.

Cultuurmarkt PO
De Kunstbeweging organiseerde op 7 maart 2018  
de eerste editie van De Cultuurmarkt voor het 
Primair Onderwijs. Locatie: het bruggebouw 
van de Gemeente Emmen. Cultureel aanbieders 
presenteren zich deze dag aan ICC’ers, leerkrachten, 
directeuren en schoolbestuurders. 43 leerkrachten 
en ICCérs bezochten de markt en gingen in gesprek 
met 39 cultureel aanbieders uit Emmen en omgeving. 
De cultuurmarkt werd geopend door wethouder 
Kunst en Cultuur Robert Kleine. 

Deskundigheidsbevordering behorend 
bij de regeling Muziek Impuls
In 2018 zetten 11 scholen in op deskundigheids-
bevordering muziek.  De leerkrachten worden 
getraind in hun muzikale vaardigheden in 
teamtrainingen als “Help mijn klas zingt”, “Meer 
met schoolinstrumenten”  en “Gericht luisteren”. 
Vakdocenten in de klas leren de leerkrachten de 
kneepjes van het vak. 
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Opdracht gemeente Emmen
Vanuit de opdracht in het Producten Dienstenboek 2017 heeft de afdeling Voortgezet Onderwijs (VO) twee hoofdopdrachten: 
• Adviseren en ondersteunen 
• Projecten organiseren op vraag van de scholen  

De afdeling Voortgezet Onderwijs bereikt 100 % 
van de VO scholen in Emmen op alle niveaus, d.w.z. 
Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. De VO 
scholen worden geadviseerd bij de ontwikkelingen in hun 
cultuuronderwijs. In gesprek met de cultuurcoördinatoren 
en/of CKV docenten worden de ontwikkelingen en 
besproken. De wens en vraag van de school staat altijd 
centraal. Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en 
voor implementatie en verankering. 

Bij De Kunstbeweging is er één adviseur voor het Voortgezet 
Onderwijs. De adviseur volgt de landelijke ontwikkelingen en 
tendensen op de voet, o.a. door deel te nemen aan landelijke 
bijeenkomsten van bijvoorbeeld het LKCA. De adviseur heeft 
het initiatief genomen tot de oprichting van het VONNN 
(Voortgezet Onderwijs Netwerk Noord Nederland) en 
fungeert in dit netwerk als aanjager en voorzitter. Het netwerk 
bestaat uit een tiental adviseurs van kunstinstellingen in het 
noorden. De groep komt twee keer per schooljaar bijeen om 
elkaar te inspireren en laagdrempelig informatie uit te wisselen. 

De adviseur VO begeleidt het CKV overleg waarbij alle VO 
scholen en de grote Emmense  culturele instellingen betrokken 
zijn. In dit overleg wordt de jaarlijkse KunstOntmoetingsDag 
voorbereid en stevig geëvalueerd. Deze KOD vond plaats op 
18 september 2018.

720 CKV leerlingen namen deel aan een afwisselend 
programma van de samenwerkende culturele instellingen zoals 
het CBK, de Bibliotheek, de Grote Kerk, het Filmhuis en het 
Atlas Theater. Ook namen ze deel aan workshops slagwerk bij 
De Drumstudio, hiphopdans bij Dan’s entertainment en aan 
workshops theater en rap bij Loods13.

In de CKV werkgroep worden ook de ontwikkelingen en 
vernieuwingen besproken in het cultuuronderwijs in het 
algemeen en het vak CKV in het bijzonder. Voor het vernieuwde 
CKV werd in 2018 een project ontwikkeld om de leerlingen te 
begeleiden bij hun onderzoeksopdracht. Ook is er ruimte in 
het overleg voor vragen over  deskundigheidsbevordering.

ONDERBOUWING ADVIESFUNCTIE

PRODUCTONT WIKKELING EN UIT VOERING

1.

2.

3.

4.

5.

Het Hondsrug College zette het sociaal maatschappelijke project Sex(y)T(h)ing ook in 2018 voort voor alle tweede 
klassen. In dit project komt het probleem Sexting op indringende wijze aan de orde. (bereik ca. 210 tweedejaars 
leerlingen).

Het Carmelcollege breidde hun Danstalentenopleiding uit met een tweedejaarsgroep met ondersteuning van de 
adviseur VO.

Het Terra College wil het project terra in Concert graag implementeren in het jaarlijks programma, maar moest het 
project in 2018 op het laatste moment annuleren wegens perikelen van sociaal emotionele aard bij de leerlingen. 

Esdal College Klazienaveen besteedde aandacht aan de doorontwikkeling van het Filmproject met divers 
workshopaanbod om de leerlingen voor te bereiden op het maken van hun film. De leerlingen volgeden workshops 
zoals script schrijven, camera acteren, grimeren, kostuums en rekwisieten maken.

Het Esdal-, Carmel-, en Hondsrug College namen met 720 leerlingen deel aan het project waarin alle leerlingen 
een kunstzinnige verwerking maakten naar aanleiding van hun onderzoek in het kader van het vernieuwde CKV. 

Het cultuuronderwijs binnen het 
VO is constant in beweging.
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Extern gesubsidieerd project voor Pro-Emmen 
De Kunstbeweging deed een aanvraag voor Pro- Emmen voor 
de ontwikkeling van drie leerlijnen op het gebied van cultureel 
erfgoed bij de speciale subsidie regeling van Het Fonds 
Cultuurparticipatie voor de ontwikkeling van cultuuronderwijs 
binnen het VMBO, Praktijkonderwijs en VSO. In 2018 werd 
een stevige start gemaakt met de ontwikkeling en uitvoering 
van de leerlijn Archief voor de eerste klassen. Zij namen van 24 
september t/m 9 november deel aan diverse activiteiten in het 
kader van dit bijzondere project.
• Tijdscapsule bij het Drents Archief te Assen
• Levensboek een stamboom en met foto’s van

hun familiegeschiedenis
• Met foto op stap ‘Wat is er veranderd in Emmen 

vergeleken bij vroeger’
• Excursie naar het Openluchtmuseum te Arnhem
• Project met workshops van gastdocenten over de thema’s 

vervoer, wonen, sport & spel en lifestyle
• Afsluiting en verwerkingsopdracht met animatie, 

film en modeshow

Extern gesubsidieerd project voor Esdal College Klazienaveen
De adviseur VO schreef met input van de cultuurcoördinator 
een subsidieaanvraag voor Esdal College Klazienaveen. Op de 
valreep van 2018 kregen we het bericht dat deze aanvraag 
gehonoreerd is. Hiermee krijgt de school € 45.000 te besteden 
aan de ontwikkeling van een drie leerlijnen multimedia. Deze 
worden in de komende jaren ontworpen onder leiding 
van de adviseur VO i.s.m. een werkgroep van de school en 
vakspecialisten.

De Kunstbeweging werkte in 2018 samen met een groot aantal 
lokale culturele partijen; het CBK, de Bibliotheek, Loods 13, 
het Atlas Theater, het Filmhuis, Stichting Grote Kerk Cultureel, 
Dan’s entertainment, De Drumstudio, Kim’s Fameschool. 
Stichting Kunsttint en zeer veel andere - zo mogelijk- lokale 
aanbieders. Voor het cultuurtraject voor klas 1,2 en 3 is een 
samenwerking met provinciale kunstinstelling Kunst en Cultuur. 
De Kunstbeweging stimuleert scholen actief om gebruik te 
maken van ruimtes in het Atlas Theater en het Rensenpark als 
locatie voor kunstprojecten. 

Evaluatie
Na elk project wordt een evaluatieverslag gemaakt wat 
gebruikt wordt bij doorontwikkeling van een project. De 
evaluatie wordt mondeling of via email gedaan. 

Commerciële projecten
In 2017 heeft De Kunstbeweging op aanvraag 5 grote projecten 
georganiseerd voor De Nieuwe Veste Coevorden. Dit zijn 
aanvragen uit de markt die zonder subsidie worden uitgevoerd.

SAMENWERKINGEN
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IN TOTA AL DEDEN WE 30 PROJECTEN OP 7 SCHOLEN

TOTA AL

Carmelcollege

Hondsrug College

Praktijkschool

Esdal College Boermarkeweg

Esdal College Oosterstraat

Esdal College Klazienaveen

Terra College

292

106

86

183

264

230

78

1032

Organisatie maatwerk projecten
Op alle VO scholen maken jongeren tijdens projectweken 
of projectdagen kennis met uiteenlopende kunstdisciplines 
zoals graffiti, hiphop, breakdance, theatersport, handlettering, 
rappen, beatboxen, musical, architectuur, olievat drummen, 
lipdub, animatie, fotografie en film. Ook is er aandacht voor 
nieuwe disciplines met oa een cross over tussen kunst & 
techniek, zoals virtual reality, ontwerp een stroomkring, maak 
een ontwerp met gebruik van een lasersnijder, illustratie & 
digitale fotografie.

Cultuurstroom Esdal College 
Bij Cultuurprofielschool het Esdal College namen de cultuur-
klassen deel aan een langdurig en diepgaand kunstproject over 
klassiek ballet en opera. Leerlingen van Cultuurstroom 1 en 2 
verdiepen zich in deze thema’s. Ze krijgen een gastcollege, ze 
bezoeken een voorstelling en ze volgen 2 maanden workshops 
die afgesloten worden met een eindpresentatie in het Atlas 
Theater voor ouders en medeleerlingen.

UREN
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MAT THEUS PASS ION 
Het jaarlijkse Mattheus Passion Project op 19 
maart 2018 in samenwerking met Toonkunstkoor 
Emmen. Hierbij kregen 180 leerlingen van het 
Carmelcollege een interactief gastcollege over de 
Mattheus Passion in de Grote Kerk en bezochten 
15 leerlingen met korting het concert van 
Toonkunstkoor Emmen.

VOORTGEZET ONDERWI JS H IGHLIGHTS
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ONDER ZOEKSOPDR ACHT
VOOR VERNIEUWD CKV
In het kader van het vernieuwingen binnen het vak 
CKV gingen plm 700 havo/vwo leerlingen van zowel 
Carmel-, Esdal als Hondsdrug College in speciale 
atelier workshops aan de slag met hun persoonlijke 
onderzoeksopdracht.
 

DIEREN TEKENEN IN WILDL ANDS
Enkele VMBO klassen van Esdal College uit 
Klazienaveen namen deel aan een excursie naar 
Wildlands Adventure Zoo. De leerlingen namen 
deel aan diverse workshops ’Dieren tekenen’ 
en aan een workshop Djembe drummen.  
Ze beleefden een mooie combinatie van cultuur, 
natuur en plezier.
 

KUNSTONTMOETINGSDAG
Tijdens de jaarlijkse Kunstontmoetingsdag in 
september maken zo’n 700 leerlingen kennis met 
hun culturele omgeving. Naast kennismaken met 
het CBK, het Atlas Theater, Filmhuis, Grote kerk en 
Bibliotheek kunnen ze ook kiezen voor een actieve 
workshop theater, rap, dans of slagwerk.
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100% van de scholen is geïnformeerd en geadviseerd over CMK. 
Resultaat 2018: 100% van de scholen is geïnformeerd en geadviseerd over CMK.

Het uitzetten van een pilot bij 3 scholen, die aansluiting zoeken bij het VO.
Resultaat 2018: Deze indicator is deels gehaald. Er is een nieuwe pilot ontwikkeld i.s.m. Hondsrug College locatie De Es, 
maar door het  geringe aantal aanmeldingen kon de pilot niet uitgevoerd worden. Daarnaast heeft in de wijk Bargeres 
het project Brainarts plaatsgevonden i.s.m. Het Palet, De Barg, De Kardinaal Alfrinkschool, De Brink en Welzijnsgroep 
Sedna. Dit project beoogt leerlingen sociaal-emotioneel voor te bereiden op hun overstap naar het VO.

De tevredenheid van het PO wordt gemeten door middel van enquêtes.
Resultaat 2018: 100% van de projecten wordt mondeling geëvalueerd. 

De inspiratiebijeenkomsten worden door minimaal 50 personen bezocht.
Resultaat 2018: Er is 1 inspiratiebijeenkomst geweest die door 124 bezoekers werden bezocht.

Ondersteuning voor productontwikkeling van minimaal 3 verschillende producten t.b.v. 15 scholen
Resultaat 2018: er zijn 2 aanvragen ondersteund die aansluiten bij de doorlopende leerlijnen van de betreffende scholen. 

Ondersteuning bij en coördinatie van 100 projecten t.b.v. 30 scholen
Resultaat 2018: 40 scholen zijn ondersteund bij totaal 103 projecten.

PRIMAIR ONDERWI JS

INDICATOREN

In samenwerking met het VO adviseert en onderzoekt DKB de vormgeving van cultuureducatie 
in het onderwijs (vraaggericht en gebaseerd op een doorgaande leerlijn)
Resultaat 2018: 100% van de VO scholen is vraaggericht  geadviseerd over doorgaande leerlijn cultuureducatie. 
100% van de scholen is geadviseerd over de verankering en 100% van de scholen (de 5 VO scholen) heeft de verankering 
vormgegeven.

Het aantal scholen dat deze verankering heeft vormgegeven bedraagt 5
Resultaat 100% van de scholen (de 5 VO scholen) heeft de verankering vormgegeven.

De tevredenheid van het VO wordt gemeten door middel van evaluaties.
Resultaat 2018: Evaluaties worden opgetekend en bewaard. 
Deze evaluaties worden gebruikt bij het organiseren van een volgend project.

Ondersteuning voor productontwikkeling van 2 verschillende producten t.b.v. 3 scholen, 
aansluitend bij het leerplan en leerlijn cultuureducatie van die scholen.
Resultaat 2018: 4 producten ontwikkeld t.b.v. 4 scholen.

Ondersteuning en coördinatie van 20 projecten t.b.v. 4 scholen.
Resultaat 2018: 27 projecten georganiseerd t.b.v. 5 scholen.

VOORTGEZET ONDERWI JS
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CULTUURPARTICIPATIE
AMATEURKUNST

WI JKEN EN DORPEN
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Advies 
Verenigingen, stichtingen en individuele amateurkunstenaars komen bij de 
adviseur Cultuurparticipatie om advies over bestuurvorming, het maken van 
projectplannen en begrotingen, subsidieaanvragen, samenwerkingspartners of het 
vinden van deelnemers voor projecten. De cultuurkoppelaar gaat samen met hen 
op zoek naar mogelijkheden om nieuwe vormen en samenwerkingen te creëren of 
projecten te realiseren. In onze advisering spelen we in op veranderingen binnen 
het amateurveld die we landelijk zien ontstaan. We gebruiken hiervoor onder 
andere de verenigingsmonitor en het document “Verandering in vereniging” van 
het LKCA.

Netwerk
De adviseur Cultuurparticipatie is initiatiefnemer van het netwerk Amateurkunst. 
Regelmatig wisselt de adviseur Cultuurparticipatie van gedachten met collega 
adviseurs van onder andere de gemeente Dalfsen en Stadkamer in Zwolle.

Kennis 
Jaarlijks worden er netwerk- en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd met als 
doel verenigingen te stimuleren en activeren om zich te blijven ontwikkelen. Voor 
zowel de HaFaBra gezelschappen als de klassieke koren in Emmen worden jaarlijks 
2 bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij wordt gekeken naar ontwikkelingen, 
samenwerkingen en gedeelde factoren.

Zichtbaarheid
We maken amateurkunst zichtbaar door jaarlijks evenementen
te organiseren als de Maand van de Amateurkunst en UIT-Markt Emmen. 
Daarnaast zoeken we naar partijen die locaties beschikbaar willen stellen voor 
amateurkunstenaars om op te treden. We zijn initiatiefnemer van het netwerk 
Amateurkunst en  proberen zoveel mogelijk de verenigingen te steunen en te helpen 
met het zichtbaar maken van hun evenementen en optredens. Ook ondersteunen 
we lokale cultureel aanbieders en zzp’ers door www.cultuurmarktplaatsemmen.nl. 
Op dit online platform kunnen cultureel aanbieders een gratis profiel maken.

Verbinden 
De Kunstbeweging stimuleert samenwerkingen tussen verenigingen en andere 
partijen. Het is van belang om elkaar op te zoeken en samen te werken. 
We helpen ze om vanuit de eigen kracht en onderscheidend vermogen te werken. 
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Opdracht gemeente Emmen
• Advies met betrekking tot culturele levendigheid in dorpen en wijken, 

inspelend op de lokale behoeften, met aandacht voor specifieke doelgroepen
• Versterken infrastructuur amateurkunst
• Samenwerking zoeken via gebiedscoördinatoren en -adviseurs
• Faciliteren van het netwerk amateurkunst
• Versterken van het amateurkunstveld op het gebied van kennisdelen, samenwerken, fondsenwerving, 

ledenwerving, bestuursvorming

CULTUURPARTICIPATIE

ONDERBOUWING ADVIESFUNCTIE

22
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Wij maken 
amateurkunst
zichtbaar.
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N E T W E R K 

B I J E E N KO M STE N

Cultuurparticipatie is het actief meedoen aan kunst en 
cultuur. In de gemeente Emmen zijn duizenden mensen 
actief op het gebied van kunst en cultuur. Ze maken 
muziek, schilderen, dansen, beeldhouwen, fotograferen 
of zingen in een koor. Deze activiteiten hebben een grote 
sociale factor. 

Binnen de afdeling cultuurparticipatie van de Kunstbeweging 
maken we onderscheid tussen amateurkunst en cultuur in 
wijken en dorpen, hoewel deze pijlers elkaar ook overlappen.
De Kunstbeweging heeft o.a. als doel amateurkunst zichtbaar
te maken en te laten bloeien. De adviseur cultuurparticipatie 
heeft hierin een adviserende en ondersteundende rol, 
uitgevoerd in o.a. kennisdeling en deskundigheidsbevordering. 
De cultuurkoppelaar functie is belegd bij de adviseur 
cultuurparticipatie Amateurkunst.
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AMATEURKUN ST HIGHLIGHTS

Uitmarkt Emmen 2018
Uitmarkt Emmen 2018 was de eerste  editie in het 
Rensenpark en  was een samenwerkingsverband van 
de stichting Uitmarkt Emmen met De Kunstbeweging, 
Bibliotheek, CBK, Atlas theater,  Loods 13??, bewoners 
van het Rensenpark, het erfgoednetwerk, Stichting 
de Grote Kerk Cultureel  en het amateurkunstveld.  
De Kunstbeweging jaagt het amateurveld aan: dertig 
amateurgezelschappen presenteerden zich middels een 
optreden op een van de podia en dertig bij de culturele 
markt, van jong tot oud en met een grote diversiteit aan 
disciplines. Samen vertegenwoordigen deze deelnemers 
zo’ n 1000 leden.  De diversiteit in programma aanbod 
zorgde ervoor dat voor een breed publiek iets te zien 
of te doen was. Ook in 2019 zal Uitmarkt Emmen in 
het Rensenpark worden georganiseerd. Belangrijk is 
deelnemers te betrekken bij de invulling van het festival: 
voelen dat je een onderdeel bent van het geheel creëert 
draagvlak en verbinding.  Ook in 2019 zal Uitmarkt Emmen 
in het Rensenpark worden georganiseerd. Belangrijk is 
deelnemers te betrekken bij de invulling van het festival: 
voelen dat je een onderdeel bent van het geheel creëert 
draagvlak en verbinding. 

Symfonica in D 
‘Symfonica in D’ is een jaarlijkse Drentse samenspeel 
dag voor jonge musici tot 21 jaar. Uitgangspunt 
is om jeugd te stimuleren samen te spelen in 
een (symfonische) orkestbezetting. Het aantal 
deelnemers blijft stabiel, rond de 90 en is in 2018 
aangevuld met kinderkoren uit Drenthe wat het 
deelnemersaantal verder omhoog bracht. Na drie 
edities gaat de werkgroep steeds meer fine tunen 
op het gebied van kwaliteit, niveau, orkestbezetting, 
leerdoelen en resultaat. Dit project is een 
samenwerking tussen De Kunstbeweging, ICO, 
Scala, K&C en muziekdocenten. In de toekomst 
wordt mogelijk samenwerking gezocht met orkesten 
als het Veenkoloniaal Symfonie orkest, het JSOD en 
het Drents jeugdorkest. 
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Cultuurmarktplaats Emmen 
De inhoud van  de CultuurMarktplaatsEmmen groeit 
nog steeds. Het aantal profielen is in 2018 gestegen met 
18 nieuwe. Er staan inmiddels 163 cultuuraanbieders in 
uiteenlopende kunstdisciplines op. Het aantal bezoekers 
sessies steeg in 2018 naar 2547, dit is een stijging van ruim 
10% in vergelijking met vorig jaar. 

We blijven werken aan het vergroten van de bekendheid 
van de Cultuurmarktplaats Emmen bij het grote publiek: 
www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

CULTU URPARTIC IPATIE •  CULTU URPARTIC IPATIE •  CULTU URPARTIC IPATIE •  CULTU URPARTIC IPATIE •  CULTU URPARTIC IPATIE •  CULTU URPARTIC IPATIE •  CULTU URPARTIC IPATIE •  CULTU URPARTIC IPATIE •  CULTU URPARTIC IPATIE

Amateurkunstprijs
Jaarlijks wordt de amateurkunstprijs toegekend 
tijdens de Maand van de Amateurkunst. Een prijs 
voor vernieuwende projecten waarbij nieuwe 
doelgroepen worden bereikt. In 2018 heeft Popkoor 
Emmen de amateurkunstprijs gewonnen. De 
jongerenprijs ging naar PodiumFrees, een initiatief 
dat een podium biedt aan creatieve jongeren die 
niet in aanmerking komen voor Kunstbende. 
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AMATEURKUN ST HIGHLIGHTS

Lokaal Talent Festival/
Maand van de amateurkunst 
Jaarlijks wordt in juni de Maand van de Amateurkunst 
georganiseerd. Onderdeel hiervan is het Lokaal Talent 
festival, in 2018 voor het eerst in het ATLAS theater.
Voor veel amateurkunstenaars is het optreden in het 
Atlas theater een droom. Voor dit festival werden 
amateurkunstverenigingen en –kunstenaars uitgenodigd 
deel te nemen en zich  te presenteren.  Dertig  verenigingen 
en kunstenaars  uit diverse disciplines hebben zich hiervoor 
aangemeld: muziek, dans, theater en beeldende kunst. 
Totaal hebben ca. 450 deelnemers deelgenomen. Voor 
iedereen een kans het theater van binnenuit te zien en op 
de planken te staan maar ook om die dag een open huis te 
zijn voor ouders, familie en belangstellenden. Voor zowel 
het Atlas theater als de wens van De Kunstbeweging om 
mensen zoveel mogelijk in contact te brengen met kunst 
en cultuur was dit een geslaagde dag. Het optreden in het 
theater bood jong en oud een unieke ervaring.

Het Fundament
Het Fundament een platform voor (beginnende) 
jongeren uit heel Drenthe. Deze groep jonge 
popmuzikanten met eigen werk bestaat inmiddels 
uit zo’n veertig jongeren. O.a. middels het coaching 
traject TalentScout en bijeenkomsten die De 
Kunstbeweging i.s.m. The Bake Shop organiseert 
worden jongeren gecoacht en geïnspireerd. Er 
worden themabijeenkomsten georganiseerd waarbij 
op onderwerpen als Social Media, Buma Stemra 
e.d. wordt ingegaan. Daarnaast krijgen de acts band 
coaching en worden ze gestimuleerd deel te nemen 
aan trajecten als Kunstbende, Popsport en Drentsch 
peil XL. Een aantal acts zijn via deze trajecten 
doorgestroomd naar Hit The North, Retropop 
en Bevrijdingsfestival Drenthe. De Kunstbeweging 
staat hierin aan het begin van hun ontwikkeling en 
ondersteunt soms ook gevorderde lokale acts. Het 
is gebleken dat er weinig initiatieven zijn Drenthe 
breed waardoor het Fundament een platform is 
voor jongeren uit heel Drenthe. Als het voorziet in 
een behoefte en aansluiting is mogelijk dan kiezen 
we daarvoor. Primair is de opdracht lokaal gericht. 
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WIJKEN EN DORPEN

FACTS & F IGURES

WIJKEN EN DORPEN

Opdracht gemeente Emmen

• Advies met betrekking tot culturele levendigheid in dorpen en wijken, inspelend op de lokale behoeften, 
met aandacht voor specifieke doelgroepen

• Samenwerking zoeken via gebiedscoördinatoren en –adviseurs
• Versterken infrastructuur (meer bekendheid genereren)

In 2018 heeft bij Cultuurparticipatie de nadruk gelegen op visievorming (zie ook het deel “Verkennend onderzoek” op de volgende 
pagina) en het opzetten van het Buurtcultuurfonds: de website en de PR hiervoor lopen via De Kunstbeweging. Tevens is De 
Kunstbeweging adviseur voor de gemeente Emmen of ingediende projecten aan de doelstellingen van het fonds voldoen. Hierdoor 
zijn minder projecten uitgevoerd dan in andere jaren, maar in omvang en tijdsinvesteringen waren het wel grote projecten. 

Wij constateren een verschuiving in behoefte van opzichzelfstaande culturele projecten naar meer maatschappelijk gerelateerde 
activiteiten ter ondersteuning van de leefbaarheid en sociale cohesie.

ONDERBOUWING ADVIESFUNCTIE

2 groepen met in totaal 18 jongerenMovements Jongeren

Theaterworkshops voor 45 vrijwillige mantelzorgersVrijwilligersfestival 
zorg en welzijn

Schoonebeek: fiets- en wandelroutes uitgezet naar aanleiding 
van verhalen van ouderenOntmoetingsverhalen

Emmen heeft in het programma Age Friendly Cultural 

City de BNG Bank Lang Leve Kunst prijs gewonnen 

vanwege de visie op het toekomstig beleid als het gaat 

om (ouderen en) cultuurparticipatie. 

Training voor huishoudelijke hulpen + ontwikkeling van workshopsAt Home First

50 VERHALEN OPGEHA ALD

25 VERHALEN OPGENOMEN

20 0 GEDRUKTE PUBLICATIES

98 8 QR- CODES GESCAND

8 TR AINEES 40 DEELNEMERS
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Verkennend onderzoek 
De Kunstbeweging heeft een opdracht voor cultuurparticipatie 
in wijken en dorpen. We zien dat de creatieve kracht van 
kunst, cultuur en design landelijk en internationaal steeds vaker 
wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven. Voorbeelden zijn 
de inzet van kunst bij toenemende vergrijzing, het stimuleren 
van gezondheid en welzijn, inzet bij taalachterstand en 
armoede maar ook de creatieve kracht van kunst gebruiken 
voor economische ontwikkeling en innovatie. In 2018 heeft 
De Kunstbeweging een opdracht uitgezet om te onderzoeken 
in hoeverre het inzetten van kunst bij sociale vraagstukken 
bekend is bij organisaties en beleidmakers in Emmen, of er 
samengewerkt wordt tussen de verschillende partijen, welke 
ontwikkelingskansen er liggen en wat nodig is om deze om 
te zetten in resultaten. Deze verkenning is uitgevoerd door 
Berenice van Woerden, wordt in 2019 gepubliceerd en biedt 
aanbevelingen aan De Kunstbeweging in het werken binnen 
dit domein. Om te kunnen beantwoorden aan de actuele 
maatschappelijke vraagstukken in de gemeente en vraagstukken 
van de toekomst wordt komend jaar de samenwerking met 
sociale partners geïntensiveerd. Als eerste sluiten we aan bij 
het wijkoverleg in Angelslo om nog beter behoeften en wensen 
van inwoners op te kunnen halen en zo de wijk te versterken 
met kunst en cultuur.  

Huishoudelijke hulpen stimuleren 
Cultuurparticipatie door ouderen
De Kunstbeweging ontwikkelde eind 2018 een training 
die het kunst en cultuuraanbod beter toegankelijk moet 
maken voor ouderen. De training werd gegeven aan een 
groep medewerkers van At Home First die ouderen in 
Emmen wekelijks ondersteunen met huishoudelijke hulp. 
De huishoudelijke hulpen van At Home First leerden hoe 
verschillende kunstvormen van waarde kunnen zijn voor 
het welbevinden van ouderen en hoe zij met hun cliënten in 
gesprek kunnen gaan om hun (soms onbewuste) culturele 
wensen en interesses in kaart te brengen. De medewerkers  
nodigden vervolgens ‘hun’ ouderen uit om deel te nemen aan 
een middag met creatieve workshops, waar zij aan verschillende 
kunstuitingen konden deelnemen. De workshops, waar de 
ouderen zich voor hadden ingeschreven, werden begeleid 
door professionele kunstenaars. Dit leidde tot bijzondere 
ervaringen en ontmoetingen. Het pilot project is positief 
beoordeeld en voldeed ruimschoots aan de verwachtingen 
van de samenwerkingspartners en de ouderen zelf. In 2019 

wordt onderzocht hoe de training beter kan aansluiten op het 
reguliere aanbod in Emmen en welke vorm daarbij wenselijk is. 

Ontmoetingsverhalen in Emmen
Age Friendly Cultural City/Ontmoetingsverhalen in Emmen
Emmen is een van de vijf gemeenten die heeft meegedaan 
aan het programma  ‘Age Friendly  Cultural City’ van 
het Fonds Cultuurparticipatie.  Hierbij ligt de focus op 
leeftijdsvriendelijk ouder worden waar kunst en cultuur als een 
vanzelfsprekende factor ingebed is. Vanuit de gemeente kreeg 
De Kunstbeweging de opdracht een project te ontwikkelen 
voor de doelgroep robuuste ouderen. Dit heeft geresulteerd 
in ‘Ontmoetingsverhalen in Emmen’ waarbij we zijn gestart 
in Schoonebeek.  In dit project gaan we uit van persoonlijke 
verhalen van oudere inwoners. Aan de hand van deze verhalen 
worden wandelroutes door het dorp gemaakt die via een 
smart phone te volgen is. Routeborden markeren de route, 
bij elk bord kun je een QR code scannen waarna je uitkomt op 
een website waar het verhaal te beluisteren is. Alle verhalen 
zijn verwerkt in een schilderworkshop. Van alle verhalen, 
deelnemers en schilderijtjes is een boek gemaakt met een 
routekaart. Het project is uitgevoerd door kunstenares Ellen 
Kroeze en tekstschrijver Ellen Beekman. In Schoonebeek is het 
project afgerond en zeer geslaagd. Het heeft geresulteerd in 
nieuwe ontmoetingen en (blijvende) contacten, saamhorigheid, 
kennis maken met een kunstdiscipline en drie mooie 
routes in en om het dorp. Eind 2018 is het tweede project 
‘Ontmoetingsverhalen in Emmerhout’ gestart wat in 2019 
geopend zal worden. De Kunstbeweging wil cultuurparticipatie 
voor ouderen in haar beleid inbedden voor de toekomst.
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TALENTONT WIKKELING
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Opdracht gemeente Emmen
• Talentontwikkeling stimuleren in de gehele gemeente Emmen door talent zichtbaar te maken en te bemiddelen bij coaching trajecten
• 10 deelnemers actief laten deelnemen aan activiteiten t.b.v. talentontwikkeling
• Het inrichten van een Cultuurtalentenfonds Emmen
• 10 Podiumactiviteiten | Aantal deelnemers: 250 (actief ), 1.500 (passief )
• Minimaal 10 x aandacht in de media voor activiteiten talentontwikkeling

INDICATOREN

Talentontwikkeling stimuleren in de gehele gemeente Emmen door talent zichtbaar te maken 
en te bemiddelen bij coaching trajecten.
Resultaat 2018: 25 deelnemende verenigingen aan het Lokaal Talent Festival, 30 actieve deelnemers aan Het Fundament.

10 deelnemers actief laten deelnemen aan activiteiten t.b.v. talentontwikkeling (passief: 500 deelnemers)
Resultaat 2018: Aan het traject Talent Scout namen 54 jongeren deel. 
Aan Kunstbende deden ca. 200 jongeren mee. Passief 600 deelnemers.

Het inrichten van een Cultuurtalentenfonds Emmen.
Resultaat 2018: Van het traject Talent Scout wordt gebruikt gemaakt door zelfstandige 
kunstvakdocenten t.b.v. hun leerlingen.

10 Podiumactiviteiten | Aantal deelnemers: 250 (actief), 1.500 (passief)
Resultaat 2018: Tijdens de Uitmarkt Emmen waren er 30 podiumactiviteiten. 500 actieve deelnemers, 10.000 bezoekers.

Minimaal 10 x aandacht in de media voor activiteiten talentontwikkeling.
Resultaat 2018: We hebben 12 persberichten over talentontwikkelingsprojecten in de lokale media gehad.

HAFABR A
HARMONIE ,  FANFARE ,  BR ASSBAND

Muziekverenigingen in Emmen zetten in op ontwikkeling van muzikaliteit van hun leden. Jaarlijks faciliteert  
De Kunstbeweging de theorie- en praktijkexamens. De theorielessen worden gegeven door een gecertificeerde docent. 
De praktijkexamens worden beoordeeld door een commissie van professionele muziekdocenten.

Leerlingen kunnen na het behalen van een diploma doorstromen naar een orkest van hoger niveau binnen de vereniging. Dit 
stimuleert ze om zich extra in te zetten. De Kunstbeweging bewaakt de kwaliteit van de examens en volgt daarbij de landelijke 
ontwikkelingen. 

A ANTAL DEELNEMERS

THEORIE

PR AKTI JK

2016 2017 2018

4 0 34 39

11 18 2 2
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FACTS & F IGURES

RESULTATEN TALENTONT WIKKEL ING

Media 
We hebben 12 persberichten over talentontwikkeling in de lokale media gehad

Podiumactiviteiten
• Lokaal Talent Festival - 25 verenigingen
• Uitmarkt Emmen - 30 verenigingen

RESULTATEN 
Jongeren in de gemeente Emmen zijn zich meer bewust van hun talent en de mogelijkheid dit te ontplooien. 
•  Er is financiële ondersteuning beschikbaar via coaching programma Talent Scout waardoor 

talenten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen
•  Talent wordt zichtbaar en levert bekendheid op en krijgt daardoor meer draagvlak
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Talent Scout
54 deelnemers

Kunstbende
14 deelnemers uit Emmen

Wij definiëren talenten als 
uitblinkers, die hun expliciete 

creatieve talent willen 
én kunnen ontwikkelen. 
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TALENTONT WIKKELING HIGHLIGHTS

Talent Scout
Het traject Talent Scout wordt steeds beter gezien als 
mogelijkheid om ambitieuze talenten te ondersteunen. Er 
kwamen in 2018 aanmeldingen uit verschillende disciplines, 
zoals theater, video en fotografie en popmuziek. De 
vervolgstappen die de talenten maken gaan veelal richting 
het professionele vlak.

Masterclass Theater
Een groep gevorderde theaterleerlingen van 
Loods 13 nam deel aan een masterclass van 
actrice en oud-Emmenaar Rosa da Silva.  
Een van de deelnemers van de masterclass was Isa 
Zwart. Deze talentvolle singer-songwriter heeft 
de ambitie om door te groeien tot professioneel 
artiest. Zij kreeg naast de groepsles ook een 
privé coaching muziek/theater/kleinkunst om te 
ontdekken in welke richting ze zich professioneel 
wil ontwikkelen. 

Kunstbende
Kunstbende is een landelijke wedstrijd in de kunsten 
voor creatieve jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. 
In 2018 vond de Drentse voorronde van Kunstbende 
plaats op 19 maart in de Nieuwe Kolk te Assen. In totaal 
namen 14 jonge creatieve talenten uit Emmen deel aan 
de Drentse voorronde te weten DJ 5, Dans 1, Expo 4, 
Fotografie 1 en Taal 3. De winnaar in de categorie Expo 
kwam uit Emmen. Alle deelnemers konden deelnemen 
aan gratis coaching in het kader van talentontwikkeling. 
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Judith Haan
Sinds jonge leeftijd is Judith Haan leerling bij Loods 13. Zij 
heeft belangstelling voor regie en video en ambieert zich te 
ontwikkelen richting documentaire maakster. Judith kreeg 
via Talent Scout begeleiding van Loods 13 bij het leren 
maken van een persoonlijke documentaire die ze onder 
grote belangstelling presenteerde in Kinepolis. 

Justin Ripassa
De talentvolle muzikant kreeg coaching 
aangeboden via The Bake Shop. Muzikant Joost 
Dijkema begeleidde hem bij het schrijven van 
eigen repertoire. Justin bracht onlangs zijn eerste 
nummer uit.

Carmel Danstalentencentrum.
Het danstalentencentrum op het Carmelcollege krijgt 
ondersteuning, in 2018 kregen ongeveer 50 dansleerlingen 
wekelijks 3 danslessen naast hun wekelijkse lessen bij 
de reguliere ballet. Deze vooropleiding verbreedt de 
infrastructuur in Emmen waardoor jong danstalent meer 
kans krijgt hun talent te ontwikkelen.

Simon van Rijn
Deze fotograaf zit nog op het Hondsrug college 
maar weet nu al dat hij naar de Foto academie wil. 
Fotograaf Iris Sijbom is jong en ambitieus en weet 
wat er nodig is om aangenomen te worden op de 
academie. Zij begeleidde Simon bij het ontwikkelen 
van zijn talent.
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PR EN COMMUNICATIE
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Marketing & communicatie 
Zichtbaarheid is een belangrijk aandachtspunt voor De 
Kunstbeweging: laten zien wat je doet en waar je voor 
staat en mensen ook op die manier  inspireren. Er wordt 
veel gebruik gemaakt van social media: Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube en de website, wekelijks verschijnt 
er een persbericht in een lokale krant over een actueel 
onderwerp. Ook vinden we het belangrijk dat berichten van 
b.v. collega instellingen en landelijke culturele organisaties 
gedeeld worden als dit in het belang is van de doelgroepen 
en klanten van De Kunstbeweging. De vernieuwde huisstijl 
is in 2018 volledig geïmplementeerd. 

Persberichten:  40 berichten

Facebook: 305 berichten

Twitter:  154 berichten

Instagram:     194 berichten 
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Noorderplein 101, 7811 MG Emmen     T. 0591 - 230 001     E. info@dekunstbeweging.nl

De Kunstbeweging
ondersteunt kunst en 
cultuur in Emmen!

Pr
ogramma Kunstontmoetin
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WORDT JOUW IDEE WERKELI JKHEID? 
CULTUUR KLEURT JE  BUURT

BUURTCULTUURFONDSEMMEN.NL

Om een buurt nog leuker, gezelliger en mooier te maken is er een buurtcultuurfonds opgericht. 

Een fonds waar je als buurtbewoner met een goed idee op het gebied van kunst en cultuur subsidie kan 

krijgen om het uit te voeren. Heb je een plan of idee die je wijk of dorp nog leuker maakt? Meld je aan!

Op onze website staat uitgelegd hoe je je kunt aanmelden. Tevens staan daar de spelregels beschreven. 
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GEEF JOUW 
WIJK OF DORP 
KLEUR DOOR

KUNST EN
CULTUUR 
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Cultuurborrel
In samenwerking met Bibliotheek Emmen heeft De 
Kunstbeweging het initiatief genomen voor een nieuwe editie van 
de Cultuurborrel. Deze vond op 20 juni plaats bij Toolbox in het 
Rensenpark. Deze netwerkbijeenkomst werd bezocht door een 
groot aantal culturele organisaties, politieke partijen, de gemeente 
Emmen en de wethouder van cultuur dhr. R. Kleine. Er werd live 
muziek gemaakt door Jaap Klok, Hanna Mae en Rowdy Prins.

2 0 J U N I  |  16 . 0 0 U U RTOO LBOX

Wij zijn even naar de cultuurborrel.
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JA ARVERSL AG
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Producten- en 
dienstenboek 2019

de Kunstbeweging
EMMEN , OKTOBER 2018

Noorderplein 101, 7811 MG Emmen          T. 0591 - 230 001           E. info@dekunstbeweging.nl
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MET KLEURRI JKE GROET

Rineke Marwitz
Directeur de Kunstbeweging

Talentontwikkelingstraject
Talent Scout

OPROEP

Om de ontwikkeling van jong kunstzinnig talent 
uit Emmen te stimuleren is De Kunstbeweging in 
opdracht van de gemeente Emmen op zoek naar 
jeugd t/m 18 jaar die de ambitie en het talent 
hebben om zich op hoog niveau bijvoorbeeld 
richting vooropleiding of kunstvakopleiding te 
ontwikkelen. 

Elk seizoen is er een geoormerkte subsidie beschikbaar 
om een aantal getalenteerde en gemotiveerde jongeren 
extra inspiratie en ondersteuning te bieden.

Per geselecteerd talent wordt in overleg passende 
coaching gezocht. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit 
een inspirerende masterclass van een gerenommeerd 
gastdocent, een auditietraining, of het kunnen lenen van 
een goed instrument bij een instrumentenfonds. 

Heb jij een of meerdere leerlingen met een 
bovengemiddeld talent en de motivatie die nodig 
zijn om te onderzoeken of een vervolgopleiding 
tot de mogelijkheden behoort? Geef hen dan op!
Een commissie van professionals uit de kunst en 
cultuursector is verantwoordelijk voor de selectie en 
toekenning. Zij zal zich desgewenst laten adviseren door 
extern deskundigen.

Aanmelden 
Om een goede beoordeling te kunnen maken 
ontvangen zij graag voor de kerstvakantie bijgaand 
aanmeldingsformulier plus een fi lmpje van maximaal 
drie minuten dat het talent van de leerling weergeeft. 
Het fi lmpje mag via whatsapp gestuurd worden naar: 
06-40926393.

Vanaf januari 2019 bekijkt de commissie welke talenten 
voor ondersteuning in aanmerking komen. Als je nog 
vragen hebt horen we het graag.
 

DATUM  1  NOVEMB ER 2018

Welbevinden en 
betrokkenheid 
maken het verschil!

INSPIR ATIEBI JEENKOMST

Hoe weet je of je het goed doet in je dagelijkse kinderopvang, 

voorschool of onderwijspraktijk? En wat is dat eigenlijk, het 

goede doen? 

 

Via herkenbare voorbeelden uit de praktijk word je uitgedaagd 

om na te denken over jouw bijdrage aan het boeiende en rijke 

ontwikkelproces van jonge kinderen. Over jouw blinde vlekken, 

je valkuilen en spagaten. Over welbevinden en betrokkenheid 

van kinderen, maar ook van jezelf. Want soms organiseren 

we zo knap, dat we uit het oog verliezen wat ook alweer de 

bedoeling was: Kinderen helpen op een evenwichtige en 

stevige manier in de wereld te staan!

Wilma van Esch is specialist op gebied van het jonge 

kind en leiderschap. Ze spreekt, schrijft en begeleidt 

veranderingsprocessen in kinderopvang en onderwijs. 

Samen met Prof. dr. Ferre Laevers schreef zij het onlangs 

verschenen boek ‘Grip op competenties. Ontwikkeling zien en 

waarderen’.

 

We zien je graag bij 
deze interactieve lezing!

Interactieve lezing 
door Wilma van Esch

Voor wie
Pedagogisch medewerkers, onderwijs-

assistenten, leerkrachten, locatieleiders, 
MBO- en HBO- docenten en andere 

belangstellenden die werken 
met en voor het jonge kind.

Wanneer
Kies uit 16 of 17 oktober 2018

Hoe laat
19.30 - 21.30 uur

Locatie
Bruggebouw Gemeentehuis Emmen

Ingang Vreding 5

Aanmelden
info@dekunstbeweging.nl

O.v.v. naam, functie, organisatie 
en datum waarop je komt.

Kosten
De lezing wordt u aangeboden door de 

Gemeente Emmen in samenwerking 
met de Kunstbeweging, 

OKCE en Stichting Tinten.
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De Kunstbeweging heeft een platte organisatiestructuur. Er is een directeur-bestuurder met daaronder adviseurs 
(cultuureducatie en cultuurparticipatie), medewerkers productorganisatie en ondersteuning (financiën & administratie 
en P&O). Er zijn 10 personen in dienst van De Kunstbeweging met 7,6 fte. 

Per 1 april 2017 zijn drie nieuwe Cultuurcoaches 2 fte – die in dienst zijn van de gemeente – ondergebracht en gehuisvest bij De 
Kunstbeweging. Voor deze inhoudelijke begeleiding is 0,2 fte beschikbaar voor De Kunstbeweging. 

DE ORGANISATIE

De Kunstbeweging wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht (voorheen Raad van Advies) die bestaat uit 5 personen. 
De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Directeur bestuurder. Zij onderschrijft de Governance Code Cultuur: 
www.governancecodecultuur.nl

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Wout Eshuis
Mariet Thalens - Kolker
Alex Niemeijer
Wim Melenberg
Peter Leenhouts

De Kunstbeweging is lid van de brancheorganisatie Cultuurconnectie en volgt de cao Kunsteducatie. 
Cultuurconnectie houdt de leden op de hoogte van (politieke) ontwikkelingen. Via een netwerk P&O en Financiën, 
wisselen de leden ervaringen uit en worden ze geïnformeerd over trends, cao onderhandelingen, wetgeving etc.
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ORGANISATIESTRUCTU UR

DI RECTE U R
B E STU U RD E R

R A A D VA N 
TO E Z I C HT

5 L ED EN

B RE D E SC HOO L
3 CU LT U U R
COAC H E S

CO M M U N IC ATI E /
PR / M A RK E TI NG

1 A DV I SEU R

CU LTU RE E L 
A A N B I E D E RS

F L E X I B EL E SC H I L
14 , 0  F T E

CU LTU U R
PA RTIC I PATI E
2 A DV I SEU R S

PR
2 M ED E W ER K ER S

0 , 02 F T E

CU LTU U R
E DUC ATI E

4 A DV I SEU R S
3 M ED E W ER K ER S

H R /A D M I N I STR ATI E
1 A DV I SEU R

1 M ED E W ER K ER
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Rineke Marwitz 
Directeur

Mark Wester
Adviseur cultuureducatie 

Lieke Wartena
Adviseur cultuureducatie 

Bibian Welbergen
Adviseur cultuureducatie 

Jeska Aasman
Adviseur cultuureducatie 

Janet van Es
Cultuurcoach Emmen

Henk Radersma
Cultuurcoach Emmen

Mariet Thalens - Kolker
Lid Raad van Toezicht

Wout Eshuis
Voorzitter Raad van Toezicht

Jan Hultink
Financiën en P&O

Joke Spinder
Administratie

Claudia Zwart
Projectcoördinator

Berenice van Woerden
Adviseur cultuurparticipatie

Greetje Kuipers
Adviseur cultuurparticipatie 
Cultuurkoppelaar

Monique Verheugt
Cultuurcoach Emmen

Alex Niemeijer
Lid Raad van Toezicht

Wim Melenberg
Lid Raad van Toezicht

Peter Leenhouts
Lid Raad van Toezicht
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De Kunstbeweging heeft in 2018 een totaal subsidiebedrag van € 858.392,- van de Gemeente Emmen ontvangen. Eigen inkomsten 
waren € 240.510,-. Door efficiënt met de middelen om te gaan heeft De Kunstbeweging eind 2018 een eigen vermogen van ruim 20% 
van de begroting. 

In het overzicht op de rechterzijde staat per onderdeel van het Producten- en Dienstenboek de verdeling van de subsidies. Wij 
streven ernaar zo weinig mogelijk uit te geven aan eigen organisatie, zodat de ontvangen subsidie optimaal wordt ingezet ten behoeve 
van kunst- en cultuurprojecten. Het resultaat over 2018 bedroeg -/- € 18.194,-. Het jaarrapport 2018 heeft een goedkeurende 
accountantsverklaring. 

Er is sprake van een samenwerking tussen de Drentse instellingen Kunst& Cultuur, ICO, Scala en De Kunstbeweging op het gebied 
van deskundigheidsbevordering, provinciale jeugdorkesten, leerkrachtenkoren, regeling Impuls Muziek, cultuurtraject etc. De 
samenwerking voor Cultuureducatie met Kwaliteit blijft ondergebracht in Stichting Compenta, het provinciale subsidieloket voor deze 
regeling. De directie wordt gevormd door de directeuren van de Drentse instellingen.

Op 1 oktober 2018 bracht dhr. R. Kleine, wethouder cultuur, een werkbezoek aan De Kunstbeweging. In de gesprekken ging het over 
de (maatschappelijke) trends die wij in het werk tegenkomen en de keuze van de gemeente om hier al dan niet mee aan de slag te gaan. 
Daarnaast was er veelvuldig ambtelijk overleg over de afstemming van de werkzaamheden van De Kunstbeweging in relatie tot de 
opdracht van de gemeente Emmen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de oprichting van het Buurtcultuurfonds Emmen, uiteindelijk 
gerealiseerd in 2019. De wethouder was aanwezig bij veel activiteiten die door de Kunstbeweging zijn ondersteund of uitgevoerd. 

( WERK)BE ZOEKEN WETHOUDER

SAMENWERKING 5 CULTURELE INSTANTIES 

F INANCIËN

COLOFON
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De Kunstbeweging heeft regelmatig overleg en werkt samen met de Bibliotheek, het Atlas Theater, het CBK en Loods 13 over onder 
andere de invulling van het gemeentelijk Beleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. Deels zijn dit onderlinge overleggen, maar in andere 
gevallen sluit ook de gemeente Emmen hierbij aan, ambtelijk dan wel bestuurlijk.

In Emmen wordt door De Kunstbeweging samengewerkt met veel lokale aanbieders en partijen, wat is terug te lezen in de hoofdstukken 
over Cultuureducatie Amateurkunst en Wijken en dorpen (samen cultuurparticipatie).

SAMENWERKING CULTURELE DRENTSE ORGANISATIES

Copyright © 2019 Stichting De Kunstbeweging
Auteur: Stichting De Kunstbeweging 
Vormgeving: Monique Koburg
Fotografie: Iris Sijbom, Mariëlle Hensums, 
   Claudia Zwart en Sijtze Veldema

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde 
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ONDERDEEL  % VAN TOTALE SUBS ID IE

CU LT U U R EDUC AT I E
AMATEU R KU NST
WI J K EN EN DOR PEN
TALENTONT WIK K EL ING
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