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In het jaar 2017 
heeft de focus van 
De Kunstbeweging 

gelegen op ontwikkeling, 
gericht op de toekomst.  

VOORWOORD

MET KLEURRI JKE GROET

Ruim drie jaar na de oprichting voelen we dat De 
Kunstbeweging haar bestaansrecht heeft bewezen en 
kijken we met enthousiasme vooruit naar wat wij in de 
komende jaren willen gaan doen! Dit wordt vormgegeven 
in het eerste meerjarenbeleidsplan 2018-2021.

Met de culturele partners in de provincie is het traject 
afgerond waarin de mogelijkheid tot fuseren werd onderzocht. 
De uiteindelijke conclusie was dat we niet overgaan tot 
fuseren, omdat dit met name door De Kunstbeweging niet 
als voldoende meerwaarde wordt gezien. De samenwerking 
krijgt overigens verder gestalte daar, waar het vanzelfsprekend 
is, zoals ICC, CMK, Symfonica in D en de Leerkrachtenkoren.

Vanaf april 2017 zijn de drie nieuwe Cultuurcoaches van de 
Brede School bij De Kunstbeweging ondergebracht, waarmee 
een organische afstemming en samenwerking tussen het 
binnen- en het buitenschoolse op gang is gekomen.

Intern hebben we gewerkt aan de verdere professionalisering 
van de organisatie. Dit traject heeft ons meer doen inzien 
waar onze kracht ligt en waar wij energie van krijgen, wat 
onze sterke kanten zijn, welke expertise we in huis hebben 
en waar nog aanvulling op nodig is. De professionalisering uit 
zich onder andere in het verder stroomlijnen van de (interne) 
processen. 

Deze professionalisering hebben we ook doorgevoerd in de 
profilering naar buiten. Achter de schermen werken we hard 
om van alle projecten een succes te maken en onze doelen te 
halen. Dit willen we nog meer laten zien aan de buitenwereld.  

In dit jaarverslag is te zien en te lezen dat het werk van De 
Kunstbeweging in een stroomversnelling is terechtgekomen. 
De advisering is toegenomen, bij zowel de afdeling 
cultuureducatie als ook de afdeling cultuurparticipatie. 
We merken dat het vraaggericht werken door scholen, 
verenigingen en inwoners wordt opgepakt, dit concluderen 
we uit de toename van het aantal maatwerkprojecten. Een 
aantal aansprekende voorbeelden vind je in dit jaarverslag.

Het team van De Kunstbeweging wenst u veel kijk- en 
leesplezier!

Rineke Marwitz
Directeur-bestuurder
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OVER DE KUN STBEWEGING

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 13 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. 

8
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Missie
De Kunstbeweging wil creatieve 

ontwikkeling stimuleren.
  

Creativiteit is het vermogen om nieuwe 
dingen te bedenken en/of te creëren. 

Door creatief te denken kun je originele 
oplossingen en vernieuwende werkwijzen 
uitdenken. De Kunstbeweging vindt het 
belangrijk dit vermogen te stimuleren.

Visie
De Kunstbeweging gelooft dat kunst en 

cultuur basisbehoeften zijn voor ieder mens.

Creativiteit kan betrekking hebben op het 
denken en/of op het doen. De synoniemen

scheppingsdrang of vindingrijkheid geven aan, 
dat dit ook bijdraagt aan het oplossen van 
problemen of om dagelijkse zaken vanuit 

een ander gezichtsveld te benaderen. 
Kunst en Cultuur bieden de ruimte

om creativiteit te laten bloeien. 

WA AR STA AN WE VOOR

Kernwaarden
De Kunstbeweging staat voor creativiteit - innovatie - verbinding - kwaliteit - plezier

 Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen), iets nieuws vinden en iets 
nieuws doen of maken; dit vormt de basis van ons handelen. Innovatie ontstaat wanneer creativiteit 
gebruikt wordt, wanneer passie, interesse, betekenisvol zijn en tijd (mogen) nemen worden ingezet; 
kaders waarbinnen gewerkt moet of kan worden zijn hierbij van belang. De Kunstbeweging is hierin 

voorwaardenscheppend.  Wij kunnen alleen succesvol handelen als we verbonden zijn met onze 
klanten, stakeholders, partners en onszelf. Die verbinding wordt duidelijk in de wijze waarop wij 
samenwerken, zichtbaar zijn en aansluiten bij de verwachtingen van de ander. Feedback op ons 

handelen en een onbevooroordeeld perspectief zijn richtinggevend. Van kwaliteit is sprake wanneer 
ons werk beantwoordt aan de behoefte van de klant, hem in staat stelt zijn vraagstuk daarmee in te 

vullen en er tevredenheid is over het resultaat. Dit geldt zowel de kwaliteit van het gegeven advies, als 
ook de ondersteuning, organisatie en uitvoering van taken en projecten. Onze werkwijze stelt ons in 

staat om continu te verbeteren. Dat maakt ook de kwaliteit weer duurzaam. Plezier is onuitputtelijke 
energie. Iedereen heeft het in zich. Als je iets met plezier doet, dan geeft dat energie in plaats van dat 

het energie kost. Plezier geven wij ook graag door!
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CULTUURPARTICIPATIE
AMATEURKUNST

WI JKEN EN DORPEN
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FACTS & F IGURES

AMATEURKUNST
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Wij maken 
amateurkunst
zichtbaar.
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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. Binnen de afdeling cultuurparticipatie 
van de Kunstbeweging maken we onderscheid tussen 
amateurkunst en cultuur in wijken en dorpen. 

Amateurkunst 
De Kunstbeweging heeft als doel om amateurkunst zichtbaar 
te maken en te laten bloeien. De adviseur cultuurparticipatie 
zorgt hier voor. Dit doen we door het delen van onze kennis, 
we verbinden en vergroten ons netwerk amateurkunst, dat uit 
meer dan 160 verenigingen en individuele amateurkunstenaars 
bestaat. De cultuurkoppelaar functie is belegd bij de adviseur 
cultuurparticipatie Amateurkunst. 
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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.

Netwerk
De adviseur Cultuurparticipatie is initiatiefnemer van het 
netwerk Amateurkunst. Een online community waar actief 
de verbinding gezocht wordt en kennis gedeeld wordt. Door 
intensief samen te werken met de Cultuurcoaches wordt 
de doorstroom vanuit brede school projecten verbeterd. 
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. Waarbij wordt gekeken naar 
ontwikkelingen, samenwerkingen en gedeelde factoren. 

Ter ondersteuning van de muziekverenigingen - het 
HaFaBra netwerk – organiseren wij de theorielessen en de 
muziekexamens. 

Zichtbaarheid
We maken amateurkunst zichtbaar door jaarlijks evenementen 
te organiseren als Maand van de Amateurkunst, UIT-Markt 
Emmen. We zijn initiatiefnemer van het netwerk Amateurkunst 
en we 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. 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. Een voorbeeld is: 
vanuit het korenoverleg wordt een gezamenlijke scratch dag 
voor koren opgezet.

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

OPDR ACHT 
• 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.
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Symfonica in D 
In samenwerking met Drentse kunstinstellingen ICO, 
Scala en K&C en muziekdocenten uit de provincie 
Drenthe organiseren wij jaarlijks een samenspeeldag 
om jeugd te stimuleren in een klassiek orkest te 
spelen. Het jaarlijkse project rouleert in Drenthe. 
Op 4 november 2017 vond het plaats in het Atlas 
Theater voor 65 deelnemers en 200 man publiek. 
We onderzoeken of het project uitgebreid kan 
worden met lichte muziek zodat meer muzikanten 
kunnen deelnemen.

Maand van de Amateurkunst
Van 20 mei tot 18 juni 2017 was het de Maand van de 
Amateurkunst, een jaarlijks terugkerend evenement 
in Emmen. Een maand lang worden activiteiten van 
amateurkunstenaars zichtbaar gemaakt. In deze maand 
kunnen deelnemers actief deelnemen, kijken en proeven 
aan kunst en cultuur. www.maandvandeamateurkunst.nl

HaFaBra
De HaFaBra is een specifieke afdeling binnen de 
amateurkunst. De Kunstbeweging organiseert 
jaarlijks in januari/februari theorie- en praktijk 
examens om de deskundigheid van leerlingen die 
in een muziekvereniging spelen te bevorderen, 
variërend van niveau A t/m D.

AMATEURKUN ST HIGHLIGHTS
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Evana Eefke Natalia Schuiling
Geboortedatum

Woonplaats
Opgeleid door

10 maart 2005
Nieuw-Amsterdag
Ingrid van der Klei

Examencommissie 
Docent

Muziektheorie en gehoorscholingNiveau BBlaasinstrumenten

heeft met goed gevolg onderstaand examen afgelegd

Cijferwaardering 7.1 Emmen, maart 2018
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Uitmarkt Emmen
Op 8 en 9 september kon je tijdens dit bruisende 
evenement kennismaken met kunst en cultuur in Emmen. 
Op vrijdag 8 september was er een programma speciaal 
voor jongeren op het Raadhuisplein. Zaterdag 9 september 
stonden het kidsplein en een cultuurmarkt met diverse 
podia in het centrum geprogrammeerd. Helaas is vanwege 
het slechte weer deze programmering gecancelled. 
Zaterdagavond sloten landelijke bekende artiesten af: het 
Noordpoolorkest speelde met Ellen ten Damme, Dilana 
Smith en Bauke. Daarna speelden DJ Roy, De Kast en VOF 
de Kunst.

Cultuurmarktplaats Emmen 
Het aantal aanbieders op Cultuurmarkt Emmen groeit. In 
2017 is het aantal aanbieders van 50 naar 145 aanbieders 
gestegen. Het aantal bezoekers was 1985, dit is een stijging 
van 25% ter vergelijking met vorig jaar. We onderzoeken hoe 
we de Cultuurmarktplaats bij het grote publiek bekender 
kunnen maken: www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

Jonge Popmuzikanten
In 2017 is De Kunstbeweging samen met The 
Bake Shop een ontwikkeltraject gestart voor 
jonge popmuzikanten. Er zijn twee bijeenkomsten 
geweest waarbij een tiental singer songwriters 
en bands zijn gecoacht door vakmusici. Het 
talentontwikkelingstraject Talent Scout 
ondersteunt dit door het samenbrengen van de 
jongeren. Zo ontstaat er een netwerk van jonge 
muzikanten die zich willen ontwikkelen. 

Amateurkunstprijs
Jaarlijks wordt de amateurkunstprijs toegekend 
tijdens de Maand van de Amateurkunst. Een prijs 
voor vernieuwende projecten waarbij nieuwe 
doelgroepen worden bereikt. In 2017 heeft 
zorgcentrum De Bleerinck de amateurkunstprijs 
gewonnen. De jongerenprijs ging naar 
Gymvereniging Klazienaveen voor het opzetten 
van een dans- en bewegingsproject voor kinderen 
en jongeren met een beperking.
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WIJKEN EN DORPEN

FACTS & F IGURES

WIJKEN EN DORPEN
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Movements Jongeren   

Movements Ouderen   

Guerilla poëzie    

Artistiek Klazienaveen

WijSzijn

Huize Henricus

Kunst voor de zorg    

Leef in de straat Festival meets The Spy & The Butcher

Cultuurhuis Emmerhout

6 groepen met in totaal 69 deelnemers

• Uitstroom 61 in een leerwerktraject

• Uitstroom 41 in betaald werk

120 deelnemers in de wijk Angelslo

Poëzieproject met 12 jongeren

Ontwikkeling en start

Workshop & tentoonstelling

Tentoonstelling

            Advies en financiële ondersteuning

Advies en ondersteuning

Cultuurmarkt met 20 aanbieders, optredens, slot van het 

Verhalenfestival Oud Klazienaveen in samenwerking 

met Esdal College, Stichting Erfgoednetwerk Emmen

en de Bibliotheek Emmen.

Kunst en cultuur kan zoveel doen voor een omgeving. Kunst en cultuur helpt om leefbaarheid en levendigheid in een wijk of 
dorp te vergroten en om inwoners met elkaar te verbinden. Samen met bewoners, instellingen, verenigingen, wijkcentra 
en scholen helpt De Kunstbeweging om kunst- en cultuurprojecten in wijken en dorpen op te zetten. We vinden het 
vooral belangrijk om de ogen en oren van de wijk te zijn, we signaleren, leggen contacten, verbinden en ondersteunen 
in bijvoorbeeld het uitwerken en realiseren van een idee naar plan en helpen waar nodig bij het vinden van financiering.
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Voor het realiseren van activiteiten in wijken en dorpen werken 
we vaak samen met welzijnsorganisaties, gebiedscoördinatoren 
en EOP’s. Samen kun je gemeenschappelijke doelen 
onderzoeken en bepalen hoe je de inwoner het beste kunt 
bereiken, welke activiteiten haalbaar zijn en aansluiten bij de 
doelgroep. 

In elk project kijken we naar het effect, de borging van resultaten 
en evalueren we. Zo kunnen we leren en onze projecten nog 
beter laten aansluiten. Projecten worden geïnitieerd vanuit 
inwoners of vanuit De Kunstbeweging. In het laatste geval is 
er vrijwel altijd een onderliggende vraag die daarmee wordt 
ingevuld.

We onderscheiden drie verschillende benaderingen:
• Projecten op initiatief van De Kunstbeweging waarbij 

de organisatie bij De Kunstbeweging ligt.
• Aansluiting bij samenwerkingspartners waarbij 

de organisatie gedeeltelijk bij de Kunstbeweging ligt.
• Advisering aan initiatieven waarbij de organisatie 

niet bij de Kunstbeweging ligt.
In alle drie de benaderingen kan De Kunstbeweging 
– waar nodig - ook financiële ondersteuning bieden.

Adviesgesprekken 
Adviesgesprekken zijn gevoerd in 7 wijken: Emmerhout, 
Schoonebeek, Zwartemeer, Angelslo, Klazienaveen, Bargeres 
en Emmen centrum. In deze wijken is (of wordt) een project 
gerealiseerd. Steeds meer inwoners weten De Kunstbeweging 
te vinden naar aanleiding van persberichten, sociale media of 
via mond tot mond reclame. We merken dit in de toename 
van de aanvragen van adviesgesprekken. De Kunstbeweging 
werkt doorlopend aan het vergroten van haar netwerk 
van kunstvakdocenten, waaronder ook mensen met een 
achtergrond in de zorg zodat aan specifieke vragen kan worden 
voldaan.

OPDR ACHT 
Nieuwe verbindingen maken, creativiteit stimuleren en wijken en dorpen van gemeente Emmen levendiger 
maken door inzet van kunst en cultuur. Inwoners kunnen met hulp van een adviseur een vraag formuleren 
en (desgewenst) ondersteund worden bij de uitvoering.
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WIJKEN EN DORPEN HIGHLIGHTS

Huize Henricus 
Huize Henricus is een woonvorm voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Emmer-Compascuum die werken 
van bewoners wilden exposeren. Wij hebben deze ruimte 
gevonden, geadviseerd en geholpen met het organiseren. De 
bewoners  kregen een workshop aangeboden o.l.v. beeldend 
kunstenaar Ellen Kroeze, met als thema ‘Mijn droom’. Er 
was oog voor de verhalen van de mensen en de sociale 
problematiek waar ze mee kampen. Terugkerend thema was 
dat ze graag gezien willen worden en dat ze - net als mensen 
zonder beperking - worstelen met vragen in het leven.

Kunst / voor de \ Zorg 
Het eerste project is gerealiseerd in 
woonzorgcentrum De Schans in Emmerhout. 
Twintig beelden en schilderijen zijn ondergebracht 
in het tehuis. De bewoners raken met elkaar in 
gesprek over de kunstwerken en vinden het een 
toegevoegde waarde binnen hun woonomgeving. 
De oudste bewoonster heeft het project geopend 
samen met de initiatiefnemer. Inmiddels is een 
tweede locatie in Emmen in beeld.

WijSzijn - Ontmoetingsverhalen
De gemeente Emmen doet mee aan een landelijke project 
op het gebied van leeftijdsvriendelijke gemeenten. In 6 
wijken of dorpen worden wandelroutes gemaakt aan de 
hand van persoonlijke verhalen van inwoners. Dit zijn 
ontmoetingsverhalen over verleden en heden, waarbij 
ouderen en jongeren elkaar ontmoeten. Het project in 
Schoonebeek wordt juni 2018 geopend. Daarna wordt het 
project in Emmerhout en Angelslo uitgezet.
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Movements voor ouderen 
In navolging van Movements voor jongeren is 
i.s.m. met Sedna, At home first en ‘Samen oud’ 
op 28 oktober een activiteitendag georganiseerd: 
Movements voor ouderen in de wijk Angelso. 
Onder leiding van professionale kunstenaars 
konden verschillende workshops worden gevolgd. 
De animo was groot, er deden 120 ouderen mee 
en er stonden nog 30 deelnemers op de wachtlijst.

Guerilla poëzie   
In januari en februari maakte een groep jongeren 
samen met kunstenaars Henry Alles en dichter 
Kasper Peters kunstborden met eigen gedichten 
erop. De borden plaatsten ze op plekken in de 
gemeente Emmen die voor hen een speciale 
betekenis hebben zoals het Rensenpark, de grote 
Rietplas, het Raadhuisplein en het bos naast het 
ziekenhuis. 

Leef in de straat meets Spy & the Butcher
Op 17 juni 2017 werd in de wijk Bargeres de 2e editie van 
het Leef in de straat festival georganiseerd. Buurtbewoners 
zetten dit festival in samenwerking met The Bake Shop 
op. Buurtbewoners genoten van een creatieve markt 
en van bands met als afsluiter Jeangu Macrooy. Het 
samen organiseren vergroot het draagvlak onder de 
wijkbewoners. De vrijwillige inzet van de organisatoren is 
daarbij van grote waarde. 

Movements voor jongeren
Movements is bedoeld voor kwetsbare jongeren, die het 
moeilijk vinden opleiding of werk vol te houden. Het project 
gaat uit van de gedachte dat jongeren kunnen breken 
met oude, belemmerende denk- en gedragspatronen. 
Ze kunnen ontdekken waar ze goed in zijn en hun talent 
verder ontwikkelen door ze te activeren. Movements geeft 
de jongeren weer zelfvertrouwen en structuur. Dit is een 
samenwerking van vier partners: Sedna, De Kunstbeweging, 
Lampe Vitaal en Broekman Re-integratie. 
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TALENTONT WIKKELING
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Wij definiëren talenten als uitblinkers, 
die hun expliciete creatieve talent 

willen én kunnen ontwikkelen. 
HAFABR A

HARMONIE ,  FANFARE ,  BR ASSBAND
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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. 

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

2015 2016 2017

21 4 0 34

31 11 18
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FACTS & F IGURES

RESULTATEN TALENTONT WIKKEL ING

OPDR ACHT 
• 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.

RESULTATEN 
Jongeren in de gemeente Emmen zijn zich meer bewust van hun talent en de mogelijkheid dit te ontplooien. 
•  Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor het zich kunnen ontwikkelen van talenten. 
•  Talent wordt zichtbaar en levert bekendheid op en krijgt daardoor meer draagvlak.

Podiumactiviteiten
• Kunstbende heeft 200 deelnemers getrokken en ongeveer 400 man publiek.
• Een aantal talenten van Talent Scout heeft opgetreden bij Uitmarkt Emmen.
• De band Sorry John deed mee aan Hit the North en speelde op Drentsch Peil XL en Eurosonic.
• Isa Zwart won het Drents Liedtiesfestival en de publieksprijs op het Songfestival voor minderheidstalen in Italië.
• Hannah Schoonbeek (van Talent Scout 2016) speelt inmiddels regelmatig op kleine festivals.
• Een aantal talenten heeft opgetreden tijdens de Maand van de Amateurkunst.

Talentontwikkeling 
We hebben 66 deelnemers bereikt die actief hebben meegedaan aan Talent Scout.

Talent Scout 
Dit Cultuurtalentenfonds is gerealiseerd onder de naam Talent Scout.

Media 
We hebben wekelijks een persbericht in de Zuidoosthoeker.
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Kunstbende
Op zondag 19 maart vond de Drentse voorronde van Kunst-
bende plaats in het Atlas Theater. De Kunstbeweging haalde 
dit evenement voor jongeren van 13 - 18 jaar voor de twee-
de achtereenvolgende keer naar Emmen in samenwerking 
met Kunstbende Drenthe. Jongeren konden deelnemen aan 
een speciaal coaching traject op maat. 200 creatieve talenten 
lieten die middag voor 300 man publiek zien wat ze konden 
in de diverse categorieën. De eerste prijs in de categorie 
Fashion ging naar de Emmense Esmee Spaan en zij mocht 
Drenthe vertegenwoordigen. 

Sorry John 
De band ‘Sorry John’ volgde een traject op het gebied van 
band coaching en samenspel. De band werd gelijktijdig gese-
lecteerd voor het bootcamp traject ‘Hit the North’ als on-
derdeel van het jaarlijkse festival Eurosonic. Als klap op de 
vuurpijl gaven ze een optreden in Paradiso in Amsterdam 
voor 500 man publiek, waarna ze een studio sessie in de 
Red Bull studio in Amsterdam wonnen. Deze band maakte 
in 2017 een zeer interessante ontwikkeling door.
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TALENTONT WIKKELING HIGHLIGHTS

Isa Zwart 
Deze zeer talentvolle singer songwriter kreeg 
begeleiding bij het verkennen van het professionele 
veld: Buma/Stemra/ radio contacten etc. Isa won 
het Drents Liedtiesfestival en heeft meegedaan 
aan het Songfestival voor Minderheidstalen in Italië, 
waar ze de publieksprijs heeft gewonnen. Isa heeft 
ambitie om door te groeien als professioneel artiest 
en doet enorm veel ervaring op door overal op te 
treden.

Dance company Shirelle
Dance company Shirelle kreeg ondersteuning 
om een groep van 15 talentvolle dansers klaar te 
stomen voor deelname aan een landelijke wedstrijd.
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Vooropleiding dans en muziek
Het Esdal College heeft sinds september 2017 de 
Vooropleiding Muziek in samenwerking met het 
conservatorium ArTEz Zwolle in huis. Aan het eerste jaar 
doen 6 jonge musici mee. Ook het danstalentencentrum 
op het Carmelcollege krijgt ondersteuning, in 2017 krijgen 
ongeveer 40 dansleerlingen wekelijks 3 danslessen. Deze 
vooropleidingen verbreden de lokale infrastructuur 
waardoor jonge talenten meer kans krijgen om hun talent 
te ontwikkelen.

Talent Scout
Het traject Talent Scout wordt steeds beter gezien als 
mogelijkheid om ambitieuze talenten te ondersteunen. Er 
kwamen in 2017 aanmeldingen uit verschillende disciplines 
en de vervolgstappen die de talenten maken gaan veelal 
richting het professionele vlak.

Bodhi Swager
Bodhi Swager is een jonge, zeer getalenteerde, 
drummer. Met de extra inzet van het traject Talent 
Scout heeft hij veel meer ontwikkeling doorgemaakt 
in zijn drumvaardigheid. Ze hebben onder andere 
gewerkt aan het meespelen met muziek en het 
doorgronden van de complexheid van jazzmuziek.

Side events bij Youngr
Het Atlas theater organiseerde 17 november 2017 
het jongerenevent Youngr. De Kunstbeweging heeft 
de randprogrammering verzorgd. Hierbij werden 
jongeren gestimuleerd om mee te doen aan 
breakdance, rappen en drummen.
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CULTUUREDUCATIE
PRIMAIR ONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS
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PRIMAIR ONDERWI JS

FACTS & F IGURES
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CMK

7 B I J EENKOMSTEN 
4 en 6 april, 20 september, 
27 november en 4, 6 en 7 december.

60 VAN DE 6 4 SCHOLEN
vragen CMK2 subsidie aan. Vier scholen hebben in 
overleg met ons bewust gekozen geen gebruik te 
maken van de regeling. Vier scholen hebben een 
afwijzing ontvangen en kunnen in juni 2018, met onze 
advisering, nogmaals een poging doen om aan te 
vragen.

A ANTAL GEHONOREERDE 
CMK-A ANVR AGEN

86%

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

86% 

De Kunstbeweging brengt de werelden van kunst en 
onderwijs in de gemeente Emmen bij elkaar. We helpen 
scholen in het basis- 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, we 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.

Met kunst stimuleer 
je kinderen om anders 
te kijken en breng je 
beweging in de school.
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KERNTAKEN 
• Scholen aanjagen, adviseren, ondersteunen en inspireren bij hun cultuuronderwijs.
• Waar nodig nieuwe producten ontwikkelen.
• Begeleiding bij subsidie-aanvragen:

- CMK-regeling voor scholen
- CMK-regeling productontwikkeling voor cultuur-aanbieders

PERCENTAGE SCHOLEN DAT 
GEBRU IK MA AKT VAN CMK 2

97,4 %

Totaal aantal leerlingen 
in het primair onderwijs:9474 
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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 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 
co-teachingtrajecten met 25,8% gestegen ten opzichte van 
2016. 

Trainingen en aanvullende modules
- ICC netwerkbijeenkomsten
- Post-hbo Registeropleiding Cultuurbegeleider 

(i.s.m. Hanzehogeschool 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 co-teaching door vakdocenten.

- Deskundigheidstrajecten met co-teaching in het kader 
van de regeling Impuls Muziek.

- Aanvullende trainingen voor individuele leerkrachten: 
leerkrachtenkoor, korte cursus gitaarbegeleiding in de klas.

ICC-cursus
De 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 2017 de cursus doorontwikkeld om te voldoen aan de 
nieuwste landelijke richtlijnen. De deelnemers schrijven tijdens 
de cursus 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. De Kunstbeweging werkt binnen Drenthe 
samen met ICO, Scala en K&C.

ICC-netwerkbijeenkomsten
In 2017 heeft De Kunstbeweging 3 ICC-netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd:   

• Media-educatie in de klas!
• De KUNST van het vertellen
• CMK2 & Proces versus product in beeldende vorming

Post-hbo voor ICC-ers
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 en K&C. In 
maart 2018 hopen de eerste 4 Drentse cultuurbegeleiders hun 
diploma in ontvangst te kunnen nemen.

Vanuit Compenta is het subsidie bedrag verhoogd naar € 5.000 euro. Hier ging een stimulerende werking vanuit. Cultuureel 
ondernemers die met advies van de Kunstbeweging een succesvolle subsidieaanvraag hebben gedaan binnen deze regeling zijn:

REGEL ING PRODUCTONT WIKKEL ING

Atelier Abel Elsbeth van Beilen

Speel je Wijs Irma Smegen

Museum Kinderwereld Mara Bosboom  

Collectie Brands  

Atreyou Dans Lianne Jacobs  
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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. Hierbij stimuleren we scholen 
om eigen keuzes te maken en contact met lokale cultureel ondernemers te leggen. Op vraag van de scholen laat De Kunstbeweging 
aanbod ontwikkelen in samenwerking met lokale culturele partijen zoals cultureel ondernemers, het CBK of de bibliotheek. Het 
taartdiagram hieronder geeft een overzicht weer van de verdeling van de activiteiten. 

FACTS & F IGURES
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PERCENTAGES PROJECTEN EN TR AIN INGEN (2017 )

2%
ONDERSTEUNING
CULTUREEL ONDERNEMERS
2 PROJECTEN

21%
MA AT WERKPROJECTEN
IN SAMENWERKING MET
DE B IBL IOTHEEK EN
DE BREDE SCHOOL
22 PROJECTEN

21%
TE AMTR AININGEN
20 PROJECTEN

18%
MA AT WERKPROJECTEN
18 PROJECTEN

17%
KL ASS EMUZIEK
17 PROJECTEN

8%
MODULEPAKET TEN
8 PROJECTEN

3%
DESKUNDIGHEIDS BE VORDERING
INDIVDUELE LEERKR ACHTEN
3 PROJECTEN

8%
DESKUNDIGHEIDS BE VORDERING
SCHOLEN MET IMPUL S -TR AJECT
8 PROJECTEN



31

CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE •  CULTUUREDUCATIE

In 2017 heeft 12,5% van de Emmense basisscholen deelgenomen aan de regeling Impuls muziek. Dit driejarige traject is gericht op de 
totstandkoming van een gestructureerde leerlijn muziek binnen alle groepen van de basisschool, het vergroten van de deskundigheid 
van het team en het versterken van de verbinding binnenschoolse en buitenschools muziekonderwijs. De Kunstbeweging jaagt in 
Emmen deze regeling aan. Scholen krijgen advies en ondersteuning bij de aanvraag en bij de invulling van het deskundigheidstraject. 
Daarnaast zorgt De Kunstbeweging voor begeleiding. 

• RK/PC Jenaplanbasisschool Kristalla, Emmerhout
• RKBS Diedeldoorn, Rietlanden 
• OBS De Dordtse Til, Nieuw-Dordrecht 
• OBS ’t Eenspan, Centrum Emmen 
• RKBS St Gerardusschool, Barger-Oosterveld 

REGEL ING IMPULS MUZIEK

INDICATOREN

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

Doorgaande lijn PO–VO. 
In de praktijk blijkt dat de aansluiting PO/VO op het gebied 
van cultuureducatie moeilijk te maken is. We zijn van mening 
dat de ontwikkeling van creativiteit, een van de 21ste eeuwse 
vaardigheden, als rode draad kan dienen voor Voorschool - PO 
-VO en daarmee voor verbinding kan zorgen. Daarom is er een 
visie op de ontwikkeling van creativiteit van 2,5 jaar tot 18 jaar 
in de maak.

Aansluiting PO en Brede school
Adviseurs van De Kunstbeweging en cultuurcoaches van de 

Brede School Emmen zorgen samen voor een goede afstemming 
van cultuuronderwijs binnen en buitenschools. Daarbij richt 
De Kunstbeweging zich op het binnenschools deel en de 
Brede school zich op het buitenschoolse deel. Een voorbeeld 
hiervan is de samenwerking met lokale muziekverenigingen en 
zelfstandige muziekdocenten.

Ondersteuning bij productontwikkeling van 3 
verschillende producten voor 15 scholen aansluitend 
bij de doorlopende leerlijn van die scholen. 
Zie regeling productontwikkeling op pagina 27.  

Ondersteuning bij- en coördinatie van 100 projecten 
voor 30 scholen. 
96 projecten op 60 scholen 

VOORSCHOLEN

In 2017 zijn er 2 inspiratiebijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ICC’ers en hun leidinggevenden geweest 
over het jonge kind. De bijeenkomsten brengen het belang van het spelend ontwikkelen van jonge kinderen onder de aandacht. 
Doel is om tot een gezamenlijke visie te komen. Dit wordt in samenwerking met Stichting Tinten, het OKCE en de gemeente Emmen 
georganiseerd. De thema’s van de inspiratiebijeenkomsten waren:
• 8 maart: het jonge kind als onderzoeker  
• 11 oktober: Begrijpen met je handen

Wij verzorgen onderdelen van de Post HBO opleiding van de Hanzehogeschool voor ICC’ers.

Wij onderhouden contacten met landelijk netwerk, LKCA.

Wij maakten in samenwerking met ICO, Scala en K&C het blad Klasse! 
Een magazine over Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe met inspirerende portretten van scholen 
en cultureel ondernemers en met prachtige voorbeelden van cultuuronderwijs in de klas.

TOT SLOT

• RKBS St Gerardusschool, Barger-Oosterveld 
• RKBS De Hoeksteen, Emmer-Compascuum 
• Kubus als onderdeel van cluster Kubus/OBS-Emmermeer, Emmerhout
• OBS-Emmermeer als onderdeel van cluster Kubus/OBS-Emmermeer
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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. Hierdoor 
worden de leerkrachten geïnspireerd om hun 
grenzen te verkennen en tegelijkertijd borgen 
we het cultuuronderwijs in het curriculum.

KlasseMuziek
In 2017 vroegen zeven 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.
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PRIMAIR ONDERWI JS H IGHLIGHTS

Maatwerk
In 2017 organiseerden  we achttien 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.

Maatwerk in samenwerking met Bibliotheek /
Brede School  -Kinderboekenweek
Honderden basisschoolleerlingen in Emmen genoten in 
oktober van speciale kunstprojecten rondom De Kin-
derboekenweek. Het thema was  ‘Gruwelijk eng”. Een 
thema wat zich prima leende voor kunstuitingen zoals 
spannende verhalen schrijven, griezeldansen, spookthe-
ater of het maken van een griezelfilm. De Brede school 
Emmen bracht een mooie verbinding tot stand tussen 
de binnenschoolse - en buitenschoolse activiteiten. 
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Modulepakket
Een modulepakket is een kennismaking met de 
kunstvakken dans, theater muziek en beeldende kunst.  
De leerkrachten worden bij het lesgeven betrokken.  
Ervaren vakdocenten geven de 1e les van de module. 
De leerkrachten geven a.d.h.v. een uitgewerkte lesbrief 
de 2e les, met co-teaching van de vakdocent. De 
modules sluiten aan bij de kerndoelen voor kunstzinnige 
oriëntatie.  

Deskundigheidsbevordering van leerkrachten
Leerkrachten die zich op gebied van kunst en cultuur 
individueel verder willen ontwikkelen boden wij de 
volgende trainingen aan: Het Leerkrachtenkoor: twee 
keer per jaar zijn er 6 bijeenkomsten. Tijdens deze training 
leerden 30 leerkrachten hun stem goed te gebruiken, 
goed repertoire te kiezen voor hun groep en om de 
kwetsbaarheid van zingen voor de klas te overwinnen.  
Kampvuurgitaar spelen: in 6 bijeenkomsten leerden 
20 docenten de basisvaardigheden om eenvoudig 
schoolrepertoire te kunnen begeleiden op een gitaar.

De Kunst van het vertellen
Op 17 mei  kwamen ICC’ers uit Emmen naar het 
Stadstheater in de Oude Dierentuin in Emmen 
voor de ICC Netwerkbijeenkomst onder leiding 
van de inspirerende ‘storyteller’ - Kaj van der 
Plas  De bijeenkomst ging over verbeelden, de 
kinderen meenemen in hun fantasie, de wereld 
aan elkaar verbinden en daarmee voor een kind 
betekenisvol maken.
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Deskundigheidsbevordering  
met Muziek impuls
In 2017 zetten 9 scholen in op muzikale 
deskundigheidsbevordering.  De leerkrachten 
worden getraind in hun muzikale vaardigheden in 
teamtrainingen met onderwerpen 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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ONDERBOUWING ADVIESFUNCTIE

Adviesfunctie
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 binnen het cultuuronderwijs besproken. Ook is er aandacht voor de 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 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 voorzitter. Het 
netwerk komt drie 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 culturele instellingen betrokken zijn. In dit overleg 
worden de ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het vak CKV besproken. Er is aandacht voor deskundigheidsbevordering en 
de KunstOntmoetingsDag wordt voorbereid. Deze vond plaats op 26 september 2017 waarbij er 680 HAVO/ VWO- 4 leerlingen 
deelnamen. De leerlingen beleefden een afwisselend programma van de samenwerkende culturele instellingen in Emmen (CBK, 
Bibliotheek, Grote Kerk, Filmhuis en Atlas Theater) en namen actief deel aan workshops bij De Drumstudio, Dance Company Shirelle 
en Loods 13.

OPDR ACHT 
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 school  
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Het cultuuronderwijs binnen 
het VO is constant in beweging.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Het Hondsrug College heeft de inzet van het nieuwe project Sex(y)T(h)ing met veel enthousiasme geïmplementeerd 
voor alle tweede klassen. > circa 210 leerlingen

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

Het Terra College heeft in samenwerking met Loods 13 een theaterleerlijn geïmplementeerd bij alle tweede klassen 
met ondersteuning van de adviseur VO. >240 leerlingen.

Het Terra College ontwikkelde een groot muziekproject Terra in Concert met ondersteuning van de adviseur. > 
50 leerlingen 

Het Esdal College implementeerde met succes het filmproject ‘Cultuur kleurt je wereld’ met als thema Cultureel 
erfgoed. > 150 leerlingen.

Met het Esdal-, Carmel- en Hondsrug College zijn we gestart met de ontwikkeling van een verdiepingsproject voor 
het vernieuwde vak CKV, met de werktitel Freaky Friday. 

Er is onderzocht binnen de VO scholen of er behoefte is aan een speciaal te ontwikkelen KunstOntmoetingsDag 
voor het VMBO. 

Vanuit het landelijk Fonds Cultuurparticipatie wordt de ontwikkeling van nieuwe projecten binnen het VMBO gestimuleerd met 
een speciale subsidieregeling. De Kunstbeweging heeft een subsidieaanvraag gedaan en gekregen voor een drietal te ontwikkelen 
leerlijnen op het gebied van cultureel erfgoed voor Pro Emmen. In 2018 wordt dit project ontwikkeld en ingezet.

De Kunstbeweging werkte in 2017 samen met een groot aantal lokale culturele partijen; Het CBK, de Bibliotheek, Loods 13, 
Atlas Theater, Filmhuis en stichting Grote Kerk Cultureel, Dance Company Shirelle, Dan’s entertainment, de Drumstudio 
en cultureel aanbieders.

De Kunstbeweging stimuleert scholen actief om gebruik te maken van het ATLAS theater, als locatie voor kunstprojecten. 
We werken samen met provinciale kunstinstelling K&C binnen het Cultuurtraject voor klas 1,2 en 3. 

Evaluatie
Na elk project volgt een evaluatie. Dit wordt mondeling, via mail of telefoon gedaan. 

Commerciële projecten
In 2017 heeft De Kunstbeweging op aanvraag enkele 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 26 PROJECTEN OP 7 SCHOLEN

Carmelcollege

Hondsrug College

Praktijkschool

Esdal College Boermarkeweg

Esdal College Oosterstraat

Esdal College Klazienaveen

Terra College

TOTA AL

227

239

165

145

62

79

122

1039

Organisatie maatwerk projecten
Op alle VO scholen maken jongeren tijdens workshopdagen 
of -weken kennis met zeer uiteenlopende kunstdisciplines 
zoals hiphop, breakdance, theatersport, handlettering, rappen, 
beatboxen, musical, architectuur, olievat drummen, lipdub, 
animatie, fotografie en film.

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.

UREN
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MAT THEUS PASS ION 
Het jaarlijkse Mattheus Passion Project op 28/29 
maart 2017 in samenwerking met Toonkunstkoor 
Emmen. Hierbij krijgen leerlingen een interactief 
gastcollege over de Mattheus Passion in de Grote 
Kerk en kunnen ze met korting het concert van 
Toonkunstkoor Emmen bezoeken.

THE BAT TLE 
1009 leerlingen van Esdal College Klazienaveen, 
Carmelcollege, Hondsrug College en Pro Emmen 
bezochten op 13 oktober 2017 The Battle. Dit 
was een interactief concert van de JWF Kapel 
in het Atlas Theater. Leerlingen werden bij het 
concert betrokken door een quiz te spelen tegen 
elkaar. In die quiz werden vragen gesteld over de 
voor jongeren aansprekende film die vertoond 
werd. 

WORKSHOPS I SH 
Samen met Vrienden van het Atlas Theater
organiseerde De Kunstbeweging op 29 maart 
2017 workshops op het gebied van Breakdance en 
Free running op het Raadhuisplein. Voorafgaand 
aan de voorstelling ISH (urban dance) in het Atlas 
Theater konden jongeren van diverse Emmense 
dansscholen gratis meedoen aan inspiratie 
workshops door de landelijk bekende dansers 
van ISH.

B I JZONDERE PROJECTEN
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KUNSTBENDE 
Kunstbende is een landelijke wedstrijd in de kunsten 
voor creatieve jongeren in de leeftijd van 13 t/m 
18 jaar. In 2017 vond de Drentse voorronde van 
Kunstbende op 19 maart in het Atlas theater plaats. 
Tientallen jonge creatieve talenten uit Emmen namen 
deel aan de Drentse voorronde. In de categorieën 
Expo, Theater en Fashion kwamen talentvolle 
winnaars uit Emmen te voorschijn. Alle deelnemers 
konden gratis meedoen aan coachingsworkshops in 
het kader van talentontwikkeling. 
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Marketing & communicatie 
2017 is een jaar van verdere professionalisering geweest. 
Dit hebben we ook doorgevoerd in de profilering naar 
buiten. Achter de schermen werken we hard om van alle 
projecten een succes te maken en onze doelen te halen. 
Dit willen we nog meer laten zien aan de buitenwereld.  

Een externe marketingcommunicatie adviseur is 
aangetrokken om de organisatie te adviseren en te 
ondersteunen. Met de strategische uitgangspunten als 
basis is ervoor gekozen om de huisstijl aan te passen naar 
een nieuwe frisse stijl met een nieuw logo passend bij de 
ambities van de Kunstbeweging. Het fundament is dit jaar 
neergezet, de communicatiemiddelen zijn aangepast en er 
zijn communicatieprotocollen en richtlijnen afgesproken 
zodat er op een eenduidige en consistente manier naar 
buiten gecommuniceerd wordt.

Welk muziekinstrument 
speel jij het liefst?

De Kunstbeweging steunt kunst & cultuur in de Gemeente Emmen en 
zorgt ervoor dat het voor iedereen toegankelijk is. Dat doen we door 

middel van het adviseren bij kunst en cultuuronderwijs op scholen, het 
ondersteunen van het amateurkunstveld en het aanjagen en stimuleren 

van kunst- en cultuurprojecten in wijken en dorpen.Voor meer informatie over onze activiteiten: www.dekunstbeweging.nl

Lach, dans, maak muziek, kijk, speel toneel, voel je vrij en ontdek wat je allemaal kan! Creatief bezig zijn is super 
leuk. Kinderen ontdekken, leren en groeien door creatief bezig te zijn.

De Kunstbeweging steunt kunst- 
en cultuur in de Gemeente Emmen 
en zorgt ervoor dat het voor 
iedereen toegankelijk is. Dat doen 
we door middel van het adviseren 
bij kunst- en cultuuronderwijs op 
scholen, het ondersteunen van het 
amateurkunstveld en het aanjagen 
en stimuleren van kunst- en 
cultuurprojecten in wijken en dorpen. 

In de gemeente Emmen zijn veel mensen 
actief op het gebied van kunst en cultuur. 
Ze maken muziek, schilderen, dansen, 
beeldhouwen, fotograferen of zingen in 
een koor. De Kunstbeweging verbindt 
mensen en verenigingen aan elkaar, 
om zo de amateurkunst verder te laten 
bloeien. Daarbij delen we graag onze 
kennis en onze contacten binnen het 
netwerk amateurkunst, dat uit meer 
dan 160 verenigingen en individuele 
amateurkunstenaars bestaat.

Samen met bewoners, instellingen, vereni-
gingen, wijkcentra en scholen helpen we 
om kunst- en cultuurprojecten in wijken en 
dorpen op te zetten. Kunst en cultuur helpt 
om leefbaarheid en levendigheid in een 
wijk of dorp te vergroten en om inwoners 
met elkaar te verbinden. We delen onze 
kennis, stimuleren vraag en aanbod, leggen 
contacten en helpen zo nodig bij het vinden 
van fi nanciering.

Heb je een idee voor een project in jouw 
buurt of wijk en kun je daarbij wel wat hulp 
gebruiken? Neem dan contact op met de 
Kunstbeweging.

De Kunstbeweging brengt de werelden van 
kunst en onderwijs in de gemeente Emmen 
bij elkaar. We helpen scholen in het basis- 
en voortgezet onderwijs zo nodig 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 
en wij kunnen daarbij helpen. Wij delen onze 
kennis over kunst- en cultuuronderwijs, 
we bieden opleidingen 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.

Kunst en cultuur
op scholen

Kunst en cultuur
in wijken en dorpen

Amateurkunst

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

Voor leefbaarheid en 
levendigheid in wijken en dorpen.

Wij maken amateurkunst zichtbaar.
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Nieuwe huisstijl 
De Kunstbeweging beweegt, inspireert & verbindt mensen 
met kunst en cultuur. Het beeldmerk bestaat uit de 
grote herkenbare K van De Kunstbeweging. De K gaat 
optisch verder buiten het vierkant, kunst en cultuur is niet 
vastomlijnd. Centraal in de huisstijl staat een bewegende 
lijn. De lijn staat voor beweging en verbinding, de kracht 
van de Kunstbeweging. De vormentaal symboliseert 
beweging en dynamiek.

We hebben een stevig fundament neergezet waarop 
in de toekomst doorgebouwd kan worden zodat 
er een herkenbaar en eenduidig beeld ontstaat van 
wat De Kunstbeweging is en doet. De off- en online 
communicatiemiddelen zijn aangepast. Er zijn trainingen 
gevolgd om de medewerkers deskundiger te maken. 

Met kleurrijke groet,
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kleurrijke 
groet!
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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 Directeurbestuurder. Zij onderschrijft de Governance Code Cultuur: 
www.governancecodecultuur.nl

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

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 
vanaf 1-9-2017

Jan Hultink
Financiën en P&O

Joke Spinder
Administratie

Claudia Zwart
Projectcoördinator

Suzanne Kleine
Adviseur cultuurparticipatie

Greetje Kuipers
Adviseur cultuurparticipatie 
Cultuurkoppelaar

Monique Verheugt
Cultuurcoach Emmen

Rob Roodenburg 
Voorzitter Raad van Toezicht 
1-9-2017 afgetreden per 31-12-2017

Wim Melenberg
Lid Raad van Toezicht

Peter Leenhouts
Lid Raad van Toezicht
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De Kunstbeweging heeft in 2017 een totaal subsidiebedrag 
van €847.313,- van de Gemeente Emmen ontvangen. Eigen 
inkomsten waren € 204.342. Door efficiënt met de middelen 
om te gaan heeft De Kunstbeweging eind 2017 een eigen 
vermogen van circa 20% van de begroting. 

In 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 2017 bedroeg € 2867,-. Het jaarrapport 2017 
heeft een goedkeurende accountantsverklaring. 

In maart 2015 heeft De Kunstbeweging ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden tot verregaande samenwerking tussen de 
Drentse culturele organisaties ICO, Scala en K&C. Dit leidde tot een aantal opties die nader onderzocht zijn. Medio 2017 is geconcludeerd 
dat een verregaande vorm van samenwerking zoals fuseren, niet voor alle lokaal werkende partijen gewenst is. De inhoudelijke 
provinciale samenwerking wordt met veel enthousiasme voortgezet, bijvoorbeeld 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.

Op 15 september 2017 bracht dhr. R. Kleine, wethouder cultuur, een werkbezoek aan De Kunstbeweging. Hierbij hebben we hem 
met behulp van een ‘ballenbak’ meegenomen in de inhoud van ons werk. Daarnaast was er veelvuldig ambtelijk overleg over de 
afstemming van de werkzaamheden van De Kunstbeweging in relatie tot de opdracht van de gemeente Emmen.

( WERK)BE ZOEKEN WETHOUDER

SAMENWERKING 5 CULTURELE INSTELL INGEN 

F INANCIËN

COLOFON
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2%
ORGANISATIE 10%

WIJKEN EN DORPEN 20%

AMATEURKUNST 22%

TALENTONT WIKKEL ING

CULTU UREDUCATIE
 46%

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 Beleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. In Emmen wordt 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 © 2018 Stichting De Kunstbeweging
Auteur: Stichting De Kunstbeweging en Maud van Woerden
Vormgeving: Monique Koburg
Fotografie: o.a. Iris Sijbom, Mariëlle Hensums

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.
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