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ELKE	WEEK	EEN	VERHAAL	VAN	
EEN	CULTUURMAKER	OP:
cultuurparticipatie.nl/cultuurmaaktiedereen

Deze leeswijzer leidt je door de staalkaart van projecten die voor je ligt. De symbolen 
hieronder vind je terug op de pagina’s met portretten van cultuurmakers. Zo zie je in één 
oogopslag waar hun verhalen over gaan en waar die zich afspelen. Of iemand nou bezig 
is met erfgoed, fotograferen, muziek maken of cultuuronderwijs krijgen. Cultuur maakt 
iedereen en iedereen maakt cultuur: van jong tot oud, door heel Nederland én internationaal.
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Cultuur maakt iedereen. We zijn allemaal aangeraakt of gevormd 
door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, 
mee aan het maken van cultuur.

Als peuters zingen we al de kinderliedjes die onze opa’s en oma’s ook 
zongen. Om ze weer door te geven tegen de tijd dat we zelf kinderen 
hebben. En in ons hele tussenliggende leven spelen, zingen, dansen, 
schrijven en kijken we – maken we cultuur.

Het Nederlandse cultuurbeleid is erop gericht kunst en cultuur door 
het hele land en voor iedereen bereikbaar te maken. Heel lang ging het 
dan vooral om passieve deelname: concerten, voorstellingen en musea 
bezoeken. Maar sinds het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2009 
aan de slag ging, ligt de nadruk op meedoen. Zelf muziek maken, zelf 
fotograferen, dansen of als vrijwilliger werken bij een erfgoedinstelling. 

Waarom is dat belangrijk? Omdat cultuur onmisbaar is. Voor zin-
geving en contacten, maar ook om onze fantasie en creativiteit te 
ontwikkelen en nooit meer kwijt te raken. Want die hebben we hard 
nodig in onze samenleving.

En wat doet dat met mensen? Dat vertellen ze zelf in deze uitgave. 
De makers en de doeners. Mensen die meedoen en mensen die ervoor 
zorgen dat anderen kunnen meedoen.

Deze uitgave is een staalkaart van projecten die het Fonds tussen 2013 
en 2016 mogelijk maakte – bijna altijd in intensieve samenwerking 
met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennis-
instellingen, nationaal en internationaal. Uit de vele projecten kozen 
we een aantal mijlpalen en pareltjes. Online rijgen we week na week 
uiteindelijk een veel langer parelsnoer. We laten met trots zien wat 
we bereikt hebben en blikken ook vooruit. Want ook voor de toekomst 
geldt: cultuur maakt iedereen. 

Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder

ELKE WEEK EEN NIEUWE PAREL OP 
CULTUURPARTICIPATIE.NL/CULTUURMAAKTIEDEREEN
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Colofon 
Tekst: Met geen pen
Vormgeving: Neeltje de Vries
Drukkerij: Snep 
Fonds voor Cultuurparticipatie februari 2017
Oplage: 2.000

Het Fonds bedankt alle cultuurmakers en anderen 
die hebben meegeholpen aan deze uitgave.
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THE WINNER IS…

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BEKIJK ’T | VMBO FILMSCHOOL
The winner is… Mohamed Aslan, voor de winnende hoofdrol als pestkop Nordin in De wraak van Sarah. 
Mohamed is leerling van de Bredero Mavo in Amsterdam-Noord. Zijn school deed mee met de VMBO 
Filmschool, een project van cultuureducatieve multimedia-instelling Bekijk’t. Twee jaar lang werkten groepjes 
leerlingen hierin samen aan verschillende filmproducties met aan het einde een galapresentatie in het 
Ketelhuis.
Je creativiteit ontplooien, je verbeelding vleugels geven, ruimte en vrijheid krijgen om je eigen plek te vinden 
in de wereld: het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt dat voor alle jongeren van levensbelang. Daarom is 
cultuuronderwijs zo belangrijk. Ook op het vmbo. Want als we de zestig procent van de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs die kans nog langer ontnemen, wordt de scheidslijn in het onderwijs straks een breuklijn 
in de samenleving.

‘Ik voel me in een andere dimensie, eigenlijk, als ik cultuur maak. Ik focus me gewoon op wat ik aan het 
doen ben en dan doe ik dat, zonder te reageren op wat mensen van mij vinden. Tekenen doe ik altijd, ik 
teken m’n hele schrift vol, langs de randen, op de voorkant. Ik vind de natuur mooi; magisch. Daar gebeuren 
dingen die ik me niet kan voorstellen en daar teken ik dan over. Ik leer veel dingen van m’n zus en op school 
teken ik twee uur per week. Dat is het leukste van alles. Ik kan alles kwijt in m’n tekeningen, dan kan ik me 
focussen en kom ik tot rust. En ik luister letterlijk elke dag muziek, ook al heb ik er geen tijd voor. Ik zing en 
dans met m’n vrienden, vooral hiphop, en maak daar weer filmjes van. Niet om op YouTube te zetten, ofzo, 
gewoon voor onszelf. Ik heb ook op dansles gezeten, maar toen moest ik live voor tweehonderd mensen, 
toen dacht ik: nee. Ik doe het meer voor sport en plezier’ –  Mohamed Aslan

‘Zoals we Cruyffveldjes 
hebben, wil ik ook 
cultuurplekken in de 
wijken’ – minister Jet 
Bussemaker
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‘Dit personage moest zichzelf nog vinden. Ik had die fase destijds 
allang achter me gelaten, ik kon al zijn wie ik ben. Voor mij betekent 
dat: schakelen tussen alle rollen van mijn gelaagde identiteit: van 
vriendin, collega, zus, tot aan klant in de supermarkt. De betekenis 
van het meedoen aan de Hijabi Monologen NL lag voor mij niet in 
het vinden van mijn identiteit, maar wel in de bewustwording en het 
vocaliseren ervan, en in de empowerment van vrouwen die nog wel op 
zoek waren’ – amateuractrice Fatiha el Khattabi (1989)

‘Mijn hart heeft twee kamers. Ik 
wil niet voor de één of de ander 
moeten kiezen. Ik wil niet zijn 
wie ik moet zijn; ik wil zijn wie ik 
ben’ – uit de voorstelling 

UITGESPROKEN

‘Ik ben er trots op dat 
we met open hart 
ontvangen werden: 
Nederland zat hier echt 
op te wachten’ – initiator 
en artistiek leider Rajae El 
Mouhandiz (1979)

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

STAGE-Z	| HIJABI  MONOLOGEN NL 
In Hijabi Monologen NL kwamen Nederlandse hoofddoekdragende moslima’s zélf aan het woord. Hun verhalen 
inspireren, raken, verbazen, motiveren, zetten aan tot denken, maken je aan het lachen, aan het huilen en 
luchten op. De voorstelling trok een heel nieuw publiek naar het theater en kreeg daarom terecht een Gouden 
C-nominatie. B ››zie pagina 23
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FOTOGRAFIE 
VERRUIMT JE BLIK

‘Het standpunt van deze 
foto is zo mooi – letterlijk 
vanuit kindperspectief. 
En dit detail zegt ook wel 
iets over de wijk, vind 
ik. De maker heeft heel 
nauwkeurig gekeken’ 
– Maren Siebert, hoofd 
educatie bij Foam 

‘Het is een beetje raar, want het zijn wel je tijd-
genoten, maar niet je leeftijdsgenoten’  – Rayan, 
11 jaar

Deelnemers over het project Twee keer kijken:  
‘Na afloop van zo’n les [kon ik] niet normaal naar 
huis fietsen. Ik zag van alles onderweg en ik wou 
overal stoppen en overal foto’s maken’ – Ans, 6 jaar

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FOAM | TWEE KEER KIJKEN
Voor het project Twee keer kijken was Foam van 2014 t/m 2016 actief in vier Amsterdamse wijken. Daar wonen 
relatief veel ouderen en jongeren en die hebben niet altijd begrip voor elkaar. Nu gingen bewoners van woon- 
en zorgcentra voor ouderen vijf weken lang op pad met leerlingen van tien tot achttien jaar. Met een camera. 
In workshops leerden ze intussen meer over straat- en portretfotografie. De resultaten én alle verhalen 
presenteerden ze in een eigen tentoonstelling. Het Fonds steunde het project omdat het oud en jong verbond, 
ouderen zelfverzekerder maakte en persoonlijk talent de ruimte gaf.

De was is droog. Rayan, 11 jaar, © Twee keer kijken, Foam
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‘Deze foto’s staan voor mij symbool voor het plezier van 
twee mensen die elkaar pas net kennen. Maar er spreekt 
ook vertrouwen uit. En humor. Frans is slechthorend en 
spreekt voornamelijk in gebarentaal, die Miguelsa niet 
kent. Toch klikte het meteen. Kijk, zij is de regisseur van de 
foto waarin hij de boom een kus geeft – dat durft ze hem te 
vragen. En hij doet dat dan voor haar. Ze is zelfs later stage 
gaan lopen in de ouderenzorg terwijl ze daar eerder niets 
mee had’ – Maren Siebert, hoofd educatie bij Foam

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LANG	LEVE	KUNST | OP WEG NAAR AGE FRIENDLY CITIES
Met de pilot Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie steden 
aan cultuurdeelname door ouderen te verduurzamen. B ››zie pagina 35. Amsterdam presenteerde het 
project Twee keer kijken. Dat krijgt ook een vervolg: Amsterdam vertelt, in samenwerking met de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam. De stad won met de projecten de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2016.

Foto: ‘Een kusje op de boom, omdat 
de boom lief is’ door Miguelsa (15)
© Twee keer kijken, Foam

Foto: ‘Een beetje gek doen is altijd leuk’ 
door Frans (78) © Twee keer kijken, Foam

‘Ondertussen weet bijna iedereen wel dat het wat uitmaakt als ouderen zich met kunst 
gaan bezighouden. Dat is gezond voor lijf en leden! Maar dat ikzelf door de jaren 
heen zo enthousiast ben geworden over het onderwerp, komt door de verrassing, het 
kippenvel en soms zelfs de ontroering die je af en toe voelt bij het aanschouwen van 
het resultaat. Dan wordt er talent aangeboord of ontwikkeld; en dat is een bijzondere 
sensatie’ – voormalig minister Hedy d’Ancona, ambassadeur van Lang Leve Kunst 
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BETROKKEN
Meedoen is in de afgelopen jaren de norm geworden 
in onze samenleving. Samen maken we de wijk, 
we crowdfunden bijzondere initiatieven en met 
elkaar regelen we de zorg voor onze ouderen. En 
die blijven op hun beurt ook meer betrokken bij de 
samenleving: ze blijven langer werken, langer in de 
wijk wonen en langer actief. Van voorleesopa tot 
vrijwilliger in het museum.

Die betrokkenheid bij de samenleving is een groot 
pluspunt. En de rol die samen cultuur maken daarin 
speelt, moet niet onderschat worden. Cultuur 
maken vormt en verbindt mensen en brengt ze in al 
hun diversiteit samen. Daarom is de belangrijkste 
doelstelling van het Fonds: iedereen een heel leven 
lang actief laten meedoen aan cultuur.  

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN
In korte tijd heeft bijna iedereen online toegang 
gekregen tot technieken en platforms die eerst 
alleen professionele kunstenaars konden gebruiken. 
Professionele apparatuur is ook veel goedkoper 
geworden. Kunst heeft zich hierdoor losgemaakt 
van de traditionele ruimtes en instituten zoals 
atelier, galerie of museum. Kunst en cultuur kunnen 
overal plaatsvinden, in allerlei samenstellingen en 
vormen. Hierdoor vervaagt de scheidslijn tussen 
beroepskunstenaars en amateurs. En dat levert 
kruisbestuivingen op die je móet meemaken.

‘Kunstenaars bepalen nóg 
meer zelf wat voor werk ze 

maken en hoe’

Elke vier jaar stippelt het Fonds voor Cultuurparticipatie een koers uit, die voert 
langs heel veel vindingrijke en vernieuwende culturele initiatieven. Doel is om 
iedereen mee te laten doen met vernieuwende, aantrekkelijke en duurzame 
kunst en cultuur. Van jong tot oud, in alle regio’s van het land. Het culturele 
landschap is intussen flink in beweging. Zowel mondiale trends als kleinere 
ontwikkelingen zien we weerspiegeld in de praktijk. Kijk maar naar de verhalen 
van cultuurmakers in deze uitgave. Hoe speelt het Fonds in op deze dynamiek?

K In het project TRANSFORM liet organisator 
STRP teams van makers, uitvinders, kunstenaars, 
knutselaars, techneuten en studenten verouderde 
apparaten en machines uit elkaar halen en als 
iets heel anders weer in elkaar zetten. Het project 
won de Gouden C 2014.   
B ››zie pagina 22
  

WAT MAAKT ONS TOT WIE WE ZIJN?
Terwijl de economie globaliseert, is er ook een 
tegenbeweging op gang gekomen: nieuwe 
belangstelling voor identiteit en communities. Veel 
kunstenaars laten zich inspireren door wat er leeft 
in de samenleving. Aandacht voor duurzaamheid 
is eerder regel dan uitzondering geworden. 
Streekproducten, rituelen en tradities, dialecten en 
lokale festivals leven weer, ook onder jongeren. De 
belangstelling voor immaterieel erfgoed groeit. 
B ››zie pagina 25

Het Fonds voor Cultuurparticipatie steunde 
deze ontwikkeling al langer, via gemeentelijke en 
provinciale programma’s en via Het beste van twee 
werelden. En hoewel veel instellingen en overheden 
pas later gingen meedoen, zijn de community 
arts in ruim tien jaar tijd uitgegroeid tot een 
bloeiende sector in Nederland. De afgelopen vier 
jaar ondersteunde het Fonds projecten die op een 
bijzondere manier bijdroegen aan het levend houden 
van immaterieel erfgoed.

IEDEREEN 
DOET MEE
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a In 2013 won ontwerpbureau Atelier NL 
de Gouden C. Hun project Papierwerk wist 
onverwachte partijen met elkaar te verbinden en 
een eeuwenoud ambacht weer actueel te maken. 
 B ››zie pagina 22

ONDERNEMERSCHAP
Veel professionals in de cultuurwereld belandden 
door de bezuinigingen in een onzeker bestaan 
als zzp’er. Maar de veranderde verhoudingen 
inspireerden ook tot nieuwe ideeën, initiatieven en 
manieren van samenwerken. Via nieuwe media kun 
je bijvoorbeeld niet alleen kunst en cultuur delen, 
maar ook de financiering ervan. Professionals, 
beginnende kunstenaars, urban makers – creatieve 
geesten gingen steeds vaker crowdfunding 
gebruiken. Om hun ondernemerschap te stimuleren, 
startte het Fonds een laagdrempelig online 
subsidieplatform: Jij Maakt Het Mee. Zo’n online 
platform brengt ons weer een stapje dichter bij 
ons doel om meedoen aan kunst en cultuur 
gemakkelijk maken.

e Onder de noemer Jij Maakt Het Mee laat 
het Fonds initiatiefnemers via online pitches 
ideeën aandragen en subsidie aanvragen voor 
experimentele projecten. Vanaf 2017 komen 
daar ook bijzondere samenwerkingsprojecten 
rondom erfgoed bij. Het publiek kan inhoudelijk 
reageren op de voorstellen. B ››zie pagina’s 
30 en 31

LANG LEVE KUNST
De groeiende groep ouderen vormt een interessante 
doelgroep voor de culturele sector: als bezoeker, 
vrijwilliger maar zeker ook als actieve deelnemers. 
In 2015 waren er drie miljoen Nederlanders 65 jaar 
of ouder. En het aantal gezonde ouderen in ons land 
blijft voorlopig groeien.  

‘Na hun pensionering hebben veel 
ouderen de ruimte om te doen waar

ze eerder nauwelijks aan toe kwamen. 
Geef ze de kans die ruimte te benutten.’ 

,Vertegenwoordigers uit alle betrokken 
sectoren en vooral ook ouderen zélf voerden 
in 2014 en 2015 in het hele land gesprekken 
over actieve deelname aan kunst en cultuur 
door ouderen. Voormalig minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur Hedy d’Ancona 
leidde deze Karavaan.  In 2016 streden ver-
volgens vijf Nederlandse steden om de 
titel Age Friendly Cultural City . Dit project wordt 
in 2017 uitgebreid.  B ››zie pagina 6
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NÓG MEER
Al deze trends in de samenleving grijpen we aan 
om nog meer mensen mee te laten doen met 
kunst en cultuur. Wat dat met die mensen doet, 
daarover vertellen ze zelf in deze uitgave. Veel 
projecten die de afgelopen jaren in gang zijn gezet, 
bleken waardevol genoeg om een vervolg te krijgen. 
En dan liefst nóg beter passend bij nóg meer 
deelnemers. Want meedoen aan kunst en cultuur is 
een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving. 
Cultuur maakt iedereen.

DUURZAME COMBINATIES 
Het Fonds richt zich ook op de verbinding tussen 
verschillende generaties. We stimuleren partijen 
hun kracht te combineren, bijvoorbeeld ook met 
het bedrijfsleven. En altijd met aandacht voor 
kwaliteit en duurzaamheid. Zo weven we een 
structuur waarvan de maatschappij lang plezier 
en profijt kan hebben. Er zijn de afgelopen jaren 
al flink wat verbindingen gelegd – of verstevigd – 
tussen amateurverenigingen, ouderenorganisaties, 
kunst- en erfgoedinstellingen, zorginstellingen en 
bedrijfsleven. Steeds met aandacht voor kwaliteit en 
duurzaamheid. 
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PODIUMTIJD!

‘Theater is zo ongrijpbaar. Je doet iets en 
soms blijft het wat het is. Als ik dat zie, 
word ik gelijk ook heel pessimistisch over 
mijn eigen maken. Maar soms stijgt het op, 
dan is het gelukt. Dat is het mooiste wat er 
is en heel aanmoedigend’ – theaterregisseur 
Jetse Batelaan (1987) begon ooit bij 
Kunstbende en is nu artistiek leider van 
toneelgezelschap Artemis

‘Jongeren zijn tegenwoordig veel zekerder, maar 
ze denken ook eerder dat ze er zijn. We vroegen 
een keer suggesties voor juryleden, toen zei een 
deelnemer: “Neem mij.” Toch blijft de belangrijkste 
impact van Kunstbende enerzijds dat jongeren 
zelf ontdekken of ze ergens in verder willen, en 
anderzijds dat ze daar erkenning voor krijgen, 
alleen al doordat ze mee durven te doen. Ze 
komen bovendien met verschillende disciplines in 
aanraking’ – Marjolein Rietveld, directeur Kunstbende

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KUNSTBENDE
Winnaars van de landelijke kunstwedstrijd Kunstbende krijgen stimuleringsprijzen: coaching, studiotijd en een 
optreden op een mainstage. Jonge talenten hebben aanleg, motivatie, discipline en doorzettingsvermogen 
nodig, maar ook ondersteuning en uitdaging op hun eigen (hoge) niveau. Daarom steunt het Fonds voor 
Cultuurparticipatie Kunstbende.

13

DE KRACHT 
VAN MEEDOEN

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INTRODANS EN CON CORDAAN | CARDIAC OUTPUT 
In de voorstelling Cardiac Output, door Introdans en Con Cordaan, dansten vier acteurs met een verstan-
delijke beperking duetten met vier professionele dansers, onder wie drie studenten van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. De acteurs zijn cliënten van de theaterwerkplaats Theater LeBelle van 
zorginstelling Cordaan. De studenten leerden veel van de ruime ervaring die choreograaf Adriaan Luteijn en 
de begeleiders van LeBelle met deze doelgroep hebben. Het project paste dan ook prachtig in het streven 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie naar cultuur voor en door íedereen.

‘Ik vond het erg leuk en ik 
heb heel veel ervaring met 
dans gekregen. Dansen 
maakt mij erg gelukkig’ 
– Emre Ozcan, deelnemer

‘Ze werden gezien, echt 
gezien als volwaardig 
en professioneel dansers 
binnen de kunstwe-
reld. De spelers kregen 
vertrouwen en kracht, 
ze stegen boven zichzelf 
uit op het podium. Dit is 
van grote waarde voor 
hun zelfvertrouwen, zelf-
standigheid en zoveel 
meer facetten van hun 
dagelijks leven’ – Els 
Vollmuller, begeleider 
theatergroep LeBelle
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‘Muziek heeft nooit een rol gespeeld in mijn leven; 
muziek is altijd, zolang ik me kan herinneren, mijn 
hele leven gewéést. De reden dat ik verder ging 
kijken dan de anderen in mijn kleine woonplaats 
– wat niet altijd gemakkelijk was,’ vertelt de 
Colombiaanse hoboïst Samuel Aguirre (1993).

Het blaasorkest waarin hij in Medellín kwam te 
spelen, deed mee aan het WMC Young Generation 
project 2013. ‘Een maand lang speelde ik met 
fantastische muzikanten uit China, Spanje en 
Nederland. Eenmaal terug in Colombia wist ik dat 
ik hoe dan ook naar Europa terug moest zien te 
komen.’

Hij vond een gastgezin in Kerkrade en kreeg een 
beurs voor het Conservatorium Maastricht. 
Inmiddels is hij ook eerste hoboïst en 
jeugdorkestdirigent in de Harmonie Ste. Cécile 
Eijsden – de regerend wereldkampioen harmonie 
– en geeft hij les aan de muziekschool in Kerkrade. 
Kortom, Samuel kreeg de kans van zijn leven en 
greep die met beide handen aan.

‘Hoe een festival met zo’n grote internationale 
impact uit een kleine stad als Kerkrade kon groeien? 
Eigenlijk had het nergens beter kunnen gebeuren 
dan hier!’ - Artistiek leider Harrie Reumkens

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

WMC KERKRADE | WERELD MUZIEK CONCOURS
Wereld Muziek Concours Kerkrade is een vierjaarlijks festival voor amateurblaasorkesten en blaasmuziek-
dirigenten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt het festival vanwege zijn impact. Die zit hem vooral 
in repertoireontwikkeling, de kwaliteit van dirigenten en muzikanten, het podium dat WMC biedt om nieuwe 
ontwikkelingen uit te testen en de internationale verbanden.
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Lilith is leerling in groep 7 van de Kathedrale Koorschool in Utrecht, 
één van de tien klassen die een plekje wonnen in de landelijke 
muziekwedstrijd voor scholen BZT Band XXL 2016. Ze zong mee tijdens 
het Kerst Muziekgala in Carré, met Koningin Máxima als eregast. Zanger 
VanVelzen, betrokken bij de BZT Muziek Shows, hoorde de klas zingen 
en nodigde de kinderen uit een kerstnummer met hem op te nemen.

STELLING:	AAN VAAK SAMEN 
MUZIEK MAKEN HEB IK OOK 
WAT OP ANDERE MOMENTEN.
Lilith: ‘Ja, je wordt er vrolijk en 
creatief van! Ik zing ook vaak 
op allerlei andere momenten, 
bijvoorbeeld in de badkamer en 
soms zelfs aan tafel bij het eten, 
alleen krijg ik dan wel com-
mentaar van mijn oudste zus.’

VanVelzen: ‘Absoluut! Je leert 
heel goed kijken en luisteren naar 
wat anderen doen. In het ‘echte 
leven’ zie je daardoor ook wat 
iemand – behalve zijn woorden  
– nog meer zegt. Muziek helpt 
om emoties te verwerken: we 
feesten, we rouwen en we zijn 
verliefd met muziek. Muziek 
kan ook een koevoet zijn om 
dingen te bespreken. En samen 
muziek maken verbroedert. Mijn 
bandleden zijn geen collega’s, 
maar echte vrienden.’

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MÉÉR	MUZIEK	IN	DE	KLAS 
Stichting Méér Muziek in de Klas maakt zich samen met publieke en private partners, waaronder de VandenEnde 
Foundation, hard voor muziekonderwijs op de basisschool. Bijvoorbeeld door de populaire BZT Muziek Shows 
te organiseren. Een grote groep ambassadeurs, met Koningin Máxima als erevoorzitter, ondersteunt de 
stichting. Méér Muziek in de Klas richt zich op duurzaam muziekonderwijs. Deskundige leerkrachten en sterke 
verbindingen tussen scholen en culturele partners zijn daarbij belangrijke doelstellingen.

Naast Méér Muziek in de Klas ondersteunde het Fonds voor Cultuurparticipatie de afgelopen jaren nog 
meer initiatieven die bijdroegen aan meer en beter muziekonderwijs. Zo zetten we samen met het Oranje 
Fonds Kinderen Maken Muziek op, waarin kinderen samen een instrument leren bespelen. Dat versterkt hun 
verbondenheid – nu en later. En we blijven ons inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool. 
Onder andere met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs, die tot en met 2020 loopt.

MUZIEK IN 
DE KLAS

VanVelzen met groep 8 van de Kathedrale Koorschool Utrecht

ER IS EEN FOTO VAN MIJ, VIJF JAAR, MET EEN SLOOPHAMER
ER KWAM EEN NIEUWE KEUKEN.

ER KWAM EEN BOOT MET MIJN OUDERS MEE TERUG NA EEN WANDELING.
IK MOCHT HEM DOPEN,
GEEN DEUKEN MAKEN.

WIE TIEN JAAR LANG GAAT VAREN OP VAKANTIE WIL OOK WEL EENS MET HET VLIEGTUIG
HEEFT HANDEN VOL HAAIENTANDEN VAN GEHEIME STRANDEN, HEEFT

GELEERD: JE KUNT VAN BRAMEN EN PANNENKOEKENMEEL PRIMA TAARTEN BAKKEN
JE KUNT JE VINGER IN DE TAART STEKEN

OP EEN ANSICHTKAART DRUKKEN
JE KUNT DE KAART NAAR EEN VRIENDIN MET SMETVREES STUREN ZONDER ADRES

OMDAT DE POSTBODE OOK UIT HET DORP KOMT.
JE KUNT DEZELFDE FILM TIEN DAGEN LANG TWEE KEER PER DAG KIJKEN

DAAR WORDT HIJ BETER VAN
JE KUNT EEN ANKER UITWERPEN

WIE TEVEEL WOORDEN TUSSEN KAFTEN MEENEEMT, LAAT DE BOOT SCHEEFHANGEN
WIE ZEEZIEK WORDT, MOET STUREN.

ESMÉ VAN DEN BOOM 

ANKERS

LITERATOUR B ››zie pagina 24
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2014 | VAN DAF TOT MUZIKALE 
TOVERDOOS
Techniekproject TRANSFORM was een onderdeel 
van het kunst- en technologiefestival STRP Biënnale. 
Vijf teams van makers, uitvinders, kunstenaars, 
knutselaars, techneuten en studenten haalden in dit 
project verouderde apparaten en machines uit elkaar 
en zetten ze als iets heel anders – maar wel iets dat 
ook functioneerde – weer in elkaar. Een oude auto 
werd bijvoorbeeld een muzikale toverdoos en van 
een reeks afgedankte printers konden bezoekers, 
onder wie scholieren,  volgens het zeefdrukprincipe 
zelf kunstwerken maken. ‘Inspirerend en leerzaam,’ 
noemden de deelnemers het project. De jury van de 
Gouden C was het daarmee eens: TRANSFORM won 
de Gouden C 2014. Alle kunstwerken en installaties 
waren te zien op de STRP Biënnale.

TRANSFORM - STICHTING STRP
Stichting STRP initieert, co-creëert en (co-)
produceert nieuw werk waarin creativiteit, kunst 
en technologie innig met elkaar verbonden zijn. 
Het, sinds 2013 tweejaarlijkse, STRP-festival in het 
Eindhovense Klokgebouw is tegelijk blikvanger en 
aanjager hiervan. Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
wil dat iedereen in zijn of haar vrije tijd zelf kunst en 
cultuur kan maken. Samenwerking tussen amateurs 
en professionals werkt daarbij vernieuwend. Het 
inkijkje dat STRP geeft in de nabije en soms verre 
toekomst van onze door technologie gedreven 
cultuur, biedt eindeloze inspiratie.

‘Wat ik zo leuk aan het project vind, is dat je 
samen van een oude methodiek iets heel nieuws 
en moderns maakt. De uitdaging is om een 
oplossing te vinden voor technische beperkingen 
die je tegenkomt. Dat is goed gelukt’ 
– Niels Verweij, normaal sales manager bij Xa Xerox, 
was maandenlang begeleider van De Printerij

2013 | BRUG TUSSEN CULTUUR
EN SAMENLEVING
Atelier NL ontwierp in samenwerking met 
ambachtelijk papierschepper Leo Hoegen atlassen 
van handgeschept papier in het project Papierwerk. 
Deelnemers zochten onder leiding van een 
boswachter de materialen hiervoor bij elkaar in 
nationale parken. Ze kregen daarbij uitleg over de 
aanwezige bomen en gewassen. Ook volgden ze een 
basisworkshop papierscheppen.

Dit is een schoolvoorbeeld van een waardevolle 
kruisbestuiving tussen een ambachtsman, 
ontwerpers, natuurorganisaties en 
natuurliefhebbers. Het Fonds was ook enthousiast 
over het hedendaagse maar vooral actieve gebruik 
van een eeuwenoud ambacht. 

2015 | HET PLEZIER SPATTE ERVANAF
Beweging, muziek en kunst spelen een belangrijke 
rol in de dagbesteding van ouderen én in de urban 
culture. Verschillende generaties ontdekten in het 
project Old Skool, van Gebouw 52 en Mad Skills, 
elkaars cultuur en werden met elkaar verbonden. 
De top van de Eindhovense hiphop scene gaf 
senioren workshops rappen, urban dans en street 
art. Resultaat? Waardering, wederzijds respect en 
kennisoverdracht.

•  ‘Ik dacht van die graffiti-spuiters dat is een 
 stel van die eh …’
• ‘Van die vandalisten?’
• ‘Ja! Ja, nou denk ik er eerlijk gezegd wel 
 een beetje anders over’ – oudere deelneemster
 in gesprek met jonge maker

DIT MOÉT JE 
MEEMAKEN

2011
   Orchestre Partout van de Nationale Stichting ter Bevordering van de 
   Vrolijkheid en het 5eKwartier - WINNAAR

Open Blokfluit Dagen Amsterdam van Stichting The Royal Wind Music
  Festival Academie 2011 van Stichting Festival 5D
      Spin Off 2011 (finale en workshops) van Stichting Spin Off
  DUF Waanwijs van Stichting Pica Pica 

2012
  Dans op de Cruyff Courts van de Nederlandse Dansdagen - WINNAAR

Activeer de babyboomers van Vereniging Oudheidkamer Twente
    De Schoolschrijver van stichting De Schoolschrijver
  Roots to Transformation van Roots & Routes
  The Willowman van het Limburgs Museum

2013
  Papierwerk van Atelier NL - WINNAAR
   Choreografie wedstrijd van Stichting Spin Off
   Van de Werelddaken on Tour van Stichting ZID
  Route 65 van Stichting Cool kunst en cultuur

 Tekenskoalle van Stichting Keunstwurk

2014
TRANSFORM van STRP - WINNAAR

 Grenzeloos Tilburg 1914-1918 van De Kwekerij Theaterproducties
  Handwerken 7.0 van Vrouwen van nu
  Hijabi Monologen NL van Stage-Z i.s.m. Theater Zuidplein
  Oudkast van Delfts Peil en Kunst in de wijken
  

2015
  Old Skool van gebouw 52 en Mad Skills - WINNAAR

Verbinding verbroken van Factorium Podiumkunsten en NAHuis 
– eervolle vermelding

Ambacht in Beeld Festival 2015 van Windy Miller
VMBO Next Culture van Rotslab, SETUP en scholen

Zwembadverhalen van Gedeelde Verhalen

NOMINATIES GOUDEN C
De Gouden C is de jaarlijkse prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het project dat je 
mee móet maken. Het voor de cultuursector inspirerendste project, met de grootste creatieve 

impact op de deelnemers wint. De Gouden C wordt in 2017 voor de zesde keer uitgereikt.
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LKCA	&	FONDS	VOOR	CULTUURPARTICIPATIE 
Culturele initiatieven kunnen maatschappelijke onderwerpen op de kaart zetten of verder helpen. Sommige van 
die onderwerpen zijn zo waardevol voor de samenleving dat landelijke fondsen daarbij helpen. Het betrekken 
van ouderen bij actieve cultuur, bijvoorbeeld, of juist van bepaalde groepen leerlingen. Meedoen en/of leren 
speelt altijd een rol in de initiatieven die het Fonds stimuleert en financieel ondersteunt. En het Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) zet zich ervoor in om de kennis erover te verzamelen, 
te vergroten en te delen. Zo werken we samen om actieve cultuurdeelname te stimuleren en te verduurzamen.

‘Tijdens een debat in Den Haag vertelde 
de minister over de piano in de hal van het 
treinstation en ze besloot met de tip om, 
de volgende keer dat je daar bent, eens 
te blijven staan en dan goed te luisteren. 
Maar ik dacht: nee, ga zelf achter die piano 
zitten, of zing mee als je een liedje kent’ –  
Sanne Scholten, directeur LKCA

Het hele interview door Wietse Schmidt verscheen 
eerder in het boek Zicht op actieve cultuurparticipatie

Iedereen standaard laten meedoen aan kunst en 
cultuur – klinkt goed! Hoe zien Jan Jaap Knol en Sanne 
Scholten dat gedeelde doel eigenlijk persoonlijk? 

‘Als ik het over cultuurparticipatie 
heb, denk ik allereerst aan lichtvoetige 
woorden zoals zingen, dansen, muziek 
maken, toneelspelen of thuis dichten. Een 
laagdrempelige bezigheid waar mensen 
plezier aan beleven, maar ook hun emoties 
in kwijt kunnen’ – Jan Jaap Knol, directeur 
Fonds voor Cultuurparticipatie

KENNIS & PRAKTIJK
TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILLE

WAT ZOU ÍK 
DRAGEN?

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CRAFTS	COUNCIL	| URBAN CRAFTS 
Een nieuwe generatie makers gaat, soms geïnspireerd door vaklieden, aan de slag met traditionele 
ambachtstechnieken. Hun nieuwe ideeën en producten brengen ze via sociale media onder de aandacht. 
Zo zetten ze het bestaande ambachtswerk in een heel ander licht. Met het project Urban Crafts bracht Crafts 
Council Nederland cultuurmakers uit twee generaties bij elkaar. Soms op onverwachte manieren, zoals in het 
geval van Thijs.

foto: www.johannestheodorus.nl

‘Toen ik voor de Crafts Council 
foto- en filmbeeld maakte, 
zag ik allerlei ambachtslieden. 
Langzaamaan realiseerde ik 
me: ik weet niks van m’n eigen 
cultuur! Ik heb mode gestudeerd 
en maak alles wat ik draag zelf. 
Vroeger deed iedereen dat, maar 
dat is zo snel verloren gegaan. 
Bij Margreet Beemsterboer heb ik 
een inspiratieweekend gevolgd 
over de handwerktechnieken van 
Marken. Een traditioneel ‘akertje’ 
bevat wel 35.000 knoopjes! Dat 
zo iemand dan denkt: dat ga 
ik doen – dat raakt me. Nu ben 
ik een documentaire aan het 
maken over streekdrachten. Ook 
om de kennis aan jonge mensen 
over te dragen, op mbo’s en 
vakscholen. Want we weten er 
niets meer over. Die symboliek 
bijvoorbeeld, dat oorijzers 
onthulden hoe rijk je was of 
dat het aantal onderrokken 
iets zei over je stemming… Ik 
kan het niet laten met zulke 
dingen te spelen. Dan denk ik: 
als ík nou in Urk zou wonen, wat 
zou ik dan dragen? Dat ben ik 
voor mezelf gaan maken – het 
worden jurkjes’ – Thijs Adriaans, 
filmmaker, fotograaf, onderzoeker 
en verhalenverteller
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JONG
GELEERD

Als kind leren we de vaardigheden die we nodig hebben in de rest van ons leven. 
Zoals creatieve vaardigheden. Daarmee kun je op veranderingen inspelen, of ze in 

gang zetten. Daarom is cultuuronderwijs zo belangrijk. Dat onderwijs veranderde in 
de afgelopen vier jaar. Wat betekende dat in praktijk? En wat komt hierna?

ERKENNING
De meeste scholen erkennen het belang van het 
leren mét cultuur, dus niet alleen óver cultuur. Ze 
legden hun visie op cultuureducatie al een paar jaar 
geleden vast en stelden een icc’er aan. Maar daarmee 
was cultuuronderwijs nog niet doorgedrongen tot 
in het hart van het onderwijs. Of van de culturele 
instellingen.

Bijgeschoolde leerkrachten voelden zich vaak alleen 
staan. Hun collega’s hadden geen tijd om aandacht 
aan cultuur te besteden. Terwijl veel kunstenaars juist 
barstten van de ideeën, maar de weg naar de scholen
niet wisten te vinden. Of een culturele instelling bood 
een kant-en-klaar lespakket, maar dat sloot niet aan 
bij de rest van de lessen. Kortom, vraag en  aanbod 
sloten nog niet op elkaar aan. 

TER INSPIRATIE: CULTLAB!
Robin Brugman is één van de drie 
interne cultuurcoördinatoren (icc’ers) op 
basisschool De Borne in Tilburg. Hij volgde 
de minor Cultuureducatie aan de pabo en 
liep zijn afstudeerstage op De Borne. ‘Ik 
maakte deel uit van de denktank cultuur 
van de school en mocht meedenken 
over het beleidsplan. [...] Onze directeur 
ziet cultuureducatie als een essentieel 
onderdeel van het onderwijs. [...] Ze ziet 
wat het met kinderen doet.’

Robin is daarnaast projectleider van het 
Cultlab, in een lokaal op zijn school. Dit 
is een initiatief van de Hogeschool voor 
de Kunsten en de pabo, beide van Fontys. 
De Borne was de eerste, maar inmiddels 
hebben al verschillende scholen van 
schoolbestuur Xpect Primair een Cultlab. 
Cultlab wil kunst en cultuur verankeren 
in het basisonderwijs door kinderen, 
leerkrachten, studenten en culturele 
experts van en met elkaar te laten leren. 

Hoe gaat dat in praktijk? Basisschool 
De Borne werkt met thema’s. Daarbij 
komen vragen op als: hoe verwerk ik 
dit thema in mijn muziekles? Er wordt 
een stagiair gezocht met een leervraag 
die past bij de vragen van de leerkracht. 
En er worden externen bij betrokken. 
Kunstenaars die workshops komen geven 
en pabo-studenten die vervolglessen 
verzorgen. Deze aanpak biedt echt een 
kwaliteitsimpuls aan de kunstlessen in de 
klas en maakt leerkrachten enthousiast, 
ziet Robin. 

Het complete interview door Eeke Wervers 
staat op www.cult-lab.nl/externe-
vakleerkrachten-zorgen-voor-kwaliteitsimpuls.
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CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT
Het voorbeeld van het Cultlab laat zien hoe goed 
cultuuronderwijs eruit kan zien. * Leerlingen en 
leerkrachten zien wat het oplevert– denk aan de 
creatieve vaardigheden! – en krijgen meer plezier 
in een les. En dat wil het Fonds bereiken voor 
zoveel mogelijk kinderen. De subsidieregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit is daar een belangrijk 
middel voor. Samen met het LKCA, culturele 
instellingen en scholen leggen we een stevige basis 
voor cultuuronderwijs.

*Cultlab wordt volledig bekostigd door Fontys 
Hogescholen en de deelnemende basisscholen/
schoolbesturen.

De belangrijkste gedachte achter de subsidierege-
lingen die we de afgelopen jaren hanteerden was dat 
mensen elkaar versterken als ieder zijn of haar eigen 
expertise inbrengt. En die aanpak wordt ‘wegens 
succes verlengd’, ook na 2016.

VOORBEELDEN
Cultuureducatie door deskundigheidsbevordering
Er kwam bijvoorbeeld een subsidieregeling om des-
kundigheid onder leraren en educatief medewerkers
te bevorderen. Die hebben er veel aan als experts 
hun ervaringen rechtstreeks met hen delen. 
B ››zie pagina’s 32, 36

Cultuureducatie voor het VMBO 
En het Fonds bleef zijn krachten bundelen met 
verschillende partners. Samen met het Prins  
Bernhard Cultuurfonds richtten we ons de afgelopen 
jaren extra op vmbo-leerlingen. Want die krijgen 
veel minder cultuur aangeboden dan havo- of vwo-
leerlingen. B ››zie pagina 4 

Cultuureducatie met muziek
Ook in muziekonderwijs stond deskundigheids-
bevordering en het delen van kennis centraal. Van 
2015 tot 2020 blijft het Fonds zich inzetten voor 
structureel muziekonderwijs op de basisschool 
met de deelregeling Impuls Muziekonderwijs. Deze 
regeling sluit aan bij de brede landelijke campagne 
Méér Muziek in de Klas. Daarin maken publieke en 
private partijen zich samen hard voor structureel 
muziekonderwijs onder schooltijd. B ››zie 
pagina 20

IMPACT
Uiteindelijk deed meer dan de helft van alle 
Nederlandse basisscholen mee aan het program-
ma Cultuureducatie met Kwaliteit. Onderzoek in 
Noord-Brabant vergeleek kinderen op scholen die 
niet meededen met deelnemende kinderen. Die 
laatsten bleken beter in samenwerken, zich concen-
treren, problemen oplossen en communiceren. Bo-
vendien hadden ze een positiever zelfbeeld en meer 
verbeeldingskracht. De hele school bleek van het 
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VAN CULTUURUITJE NAAR CULTUURONDERWIJS!
Annemieke Leusen is beleidsadviseur onderwijs en bovenschools icc’er bij scholengroep 
Zaan Primair. Ze coördineert 28 scholen die gebruik maken van het Cultuurmenu 
Zaanstreek. Basisscholen kunnen hierin zelf kiezen voor een combinatie van activiteiten 
op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Sinds 2012 lieten 25 scholen binnen de 
koepel een docent opleiden tot icc’er. Maar Leusen zag dat er meer kan. ‘Het is zo 
zonde dat kinderen nu met het Cultuurmenu naar een voorstelling gaan en dan soms 
geen flauw idee hebben waar ze precies heen gaan en wat ze gezien hebben.’ Onder 
de titel Van Cultuuruitje naar Cultuuronderwijs! diende Zaan Primair voor zes scholen 
een aanvraag in. Deze scholen moeten een voorbeeld worden voor de rest van de 
koepel. Leusen: ‘We willen laten zien dat cultuuronderwijs gewoon deel kan zijn van je 
lesprogramma. Door deze subsidie zijn er uren voor om dit vorm te geven. Bijvoorbeeld 
door middel van teamworkshops en coaching on the job door een vakdocent.’

Harpist Remy van Kesteren: 
‘Tussen het conservatorium 
en de concertpraktijk zit 
zo’n gat. Het is net als met 
rijles: als je je rijbewijs hebt 
gehaald, moet je eerst 
kilometers maken voordat 
je echt kunt rijden.’

Violiste Elise Bezemer: 
‘Daarmee moet je al tíjdens 
je opleiding beginnen, 
bijvoorbeeld door aan het 
Prinses Christina concours 
mee te doen, of het 
Nationaal Jeugd Orkest. 
Ik zie studenten die alleen 
studeren en dat is het.

Van Kesteren: ‘Dan eindig je 
op de bank.’

programma te profiteren. Niet alleen was het cul-
tuuronderwijs verbeterd, er heerste op deze scholen 
ook een betere sfeer en de leraren werkten er beter 
samen. De scholen kregen ook meer aanmeldingen, 
juist door die extra aandacht voor cultuur.

TALENTONTWIKKELING
Sommige leerlingen willen en kunnen verder. Alleen 
lieten de doorgroeimogelijkheden voor talenten, 
bijvoorbeeld van het voortgezet onderwijs naar 
het kunstvakonderwijs, te wensen over. Daarom 
ondersteunt het Fonds ook projecten die erop 
gericht zijn om talent te laten bloeien.

HOE VERDER?
Is het werk daarmee af? Scholen en de 
culturele sector zijn samen de juiste richting 
ingeslagen, maar er is meer winst te behalen. 
Deskundigheidsbevordering in de school kan nog 
betere resultaten opleveren. En scholen moeten nog 
meer grip gaan krijgen op de inhoud. Een lange adem 
is nodig, vandaar dat we de ingeslagen weg tot en 
met 2020 volgen. Op naar cultuureducatie met nóg 
meer kwaliteit!
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NIEUWE 
WOORDVOERDERS

Vrijplaats 

Ik vecht tegen de wind.
Elk stap voelt als verzet.
Mijn roeping blijft verloren.
Ik ga vooruit alleen het voelt niet echt.

Mijn voeten verkrampen door de kou.
Mijn benen voelen loodzwaar.
Mijn stappen vooruit, worden geschept door 
een stoot.

Ik glijd uit.

fragment uit: Tegenwind 
door Tamahli Wiashi
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STICHTING NOWHERE | POETRY CIRCLE NOWHERE
Poetry Circle Nowhere is een gestaag groeiend landelijk netwerk voor schrijvende performers en performende 
schrijvers van 15 tot 25 jaar. Een vrijplaats, met als doel de ontwikkeling van talent en identiteit, van het genre 
spoken word en van een markt voor spoken word performances en cursussen. Deelnemers beginnen lokaal, 
maar krijgen een podium en profiteren van het landelijke netwerk.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunde het initiatief eerst via het Jij Maakt Het Mee B ››zie 
pagina 31 maar Poetry Circle ontwikkelde zich tot talentontwikkelingstraject. De drietrapsraket van trainen, 
produceren en presenteren en de inzet van toptalent als peer educators, maken het project onderscheidend. 
Stichting Nowhere startte onlangs ook, in samenwerking met Stichting De Vrolijkheid, schrijf- en 
rapworkshops in asielzoekerscentra. 

‘Ik begon met schrijven omdat ik nergens heen kon met mijn gevoelens, gedachten en 
meningen. Schrijven is waar ik mezelf kan en mag zijn. Dit komt naar voren in mijn teksten, 
die gaan over mijn ervaringen en mijn kijk op het leven. Black book zit in mijn tas dus ik 
schrijf overal, in de bus, trein of thuis. Mijn inspiratie zit dan ook in alles en iedereen’ – 
Tamahli Wiashi, Poetry Circle Groningen

JIJ MAAKT 
HET MEE
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STICHTING	SAMPLE	CULTURE	| OPEN YOUR MIND 
Experimenteel urban dansfestival Open Your Mind combineert de battle uit de hiphop scene met 
improvisatiespellen uit de podiumkunsten.

‘In een subsidieklimaat waar je boekdelen 
moet schrijven vond ik het heel fris om in 
een dialoogvorm het plan in te kunnen 
vullen. Dit is [...] veel doeltreffender en 
opener voor een social media jongen 
zoals ik. Het gaat dus niet zozeer over hoe 
ingewikkeld een aanvraag is maar over 
het proces voor iemand die niet werkt met 
professionele schrijvers en fondsenjagers’ 
– André ‘Drosha’ Grekhov, danser, dansdocent 
en initiator van Open Your Mind

We zien steeds meer urban cultuurmakers op het 
theaterpodium. Net als alle cultuurmakers hebben 
zij coaching nodig, oefenruimtes en geld om hun 
producties op de planken te brengen. Alleen 
past de traditionele structuur niet altijd bij hun 
aanpak. Gelukkig zijn er ook voor hen inmiddels 
talentontwikkelingstrajecten, productiehuizen, 
opleidingen, theaters – zelfs gespecialiseerde 
urban houses. En heel veel cultuurmakers – van 
jong tot oud, van erfgoed tot urban – vinden 
inmiddels hun weg naar Jij Maakt Het Mee. Dat is 
een laagdrempelig subsidieplatform waarop je 
niet alleen subsidie aanvraagt, maar ook met hulp 
van Fondsmedewerkers en externe coaches  je 
project vormgeeft.

B ››zie paginas 16 t/m 19 
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‘We merken onder cultuurdocenten 
een groot enthousiasme en 
nieuwsgierigheid naar het speciaal 
onderwijs. Als een stage naar 
tevredenheid verloopt, zie je vaak 
dat de cultuurdocent door de school 
gevraagd wordt terug te komen. Veel 
praktijkervaring is nodig om echt goed 
les te kunnen geven aan deze speciale 
kinderen. We bouwen op deze manier 
aan een netwerk van echt goede 
cultuurdocenten voor het speciaal 
onderwijs’ –  Tanja van Dijk, directeur 
Stichting Tamino

Hoe kun je als ervaren cultuuraanbieder of (kunst)vakdocent je 
vakkennis overbrengen aan kinderen en leerkrachten in het speciaal 
onderwijs? Het Noord-Hollandse platform voor cultuuronderwijs 
Plein C werkte hiertoe samen met Stichting Tamino. Dat is een 
kennisorganisatie voor cultuuronderwijs aan kinderen met een 
beperking. Resultaat: de Nascholing Cultuurdocent Speciaal Onderwijs. 
Dansdocente Madelon van Riel volgde dit traject. Ze geeft les op een 
school voor zeer moeilijk lerende kinderen, en is onder meer actief bij 
theater LeBelle. B ››zie pagina 13
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CULTUUREDUCATIE	MET	KWALITEIT
Op het (voortgezet) speciaal onderwijs werken bijna twee keer zoveel 
kunstdocenten als in het regulier onderwijs. Toch blijkt het cultuuronder-
wijs er minder verankerd. Bovendien zijn jongeren met een beperking 
zwaar ondervertegenwoordigd bij culturele activiteiten in de vrije tijd. 
De drempel is hoog en het aanbod van musea, verenigingen en muziek-
scholen sluit niet goed aan. Daarom stimuleert het Fonds voor Cultuur-
participatie projecten voor deze doelgroep. Onder andere door heel 
ervaren instellingen, zoals Plein C en Tamino. Zij kunnen vakleerkrachten 
versterken en zo die verankering en aansluiting verbeteren.

‘Dansen is voor mij een manier om een verhaal 
te vertellen. Het is een middel dat ik inzet 
om mensen in beweging te brengen, vooral 
figuurlijk: om ze te motiveren, anders te laten 
kijken en elkaar te laten ontmoeten. 
Zo werkt dans voor mijzelf en dat wil ik graag 
delen met mijn leerlingen. In het speciaal 
onderwijs gaat dat nog een stukje verder. Bij 
andere vakken zitten deze leerlingen vaak 
snel aan hun plafond, maar dans laat ze heel 
veel ontdekken, ook sociaal-emotioneel’ – 
dansdocente Madelon van Riel

DE KRACHT 
VAN MEEDOEN



3534

SAMENWERKING
In 2015 en 2016 werkten de zes Nederlandse cultuurfondsen onder de noemer Dutch Cultural 
Manifestations Abroad samen aan internationale activiteiten. Het Fonds deed mee aan 
projecten in Vlaanderen, Duitsland en Brazilië. 

‘Het mooiste is wel dat als je, zoals ik altijd doe, samen met acteurs het verhaal 
van de voorstelling ontwikkelt, je verliefd raakt op de personages. Dat gebeurt 

me iedere keer’ – regisseur Jörgen Tjon a Fong

Het speerpunt voor het Fonds in Brazilië ligt op muziekonderwijs en community arts. Het project 
HOBRA was deel van de aanloop tot de Olympische spelen in Rio de Janeiro. Tien Nederlandse en tien 
Braziliaanse kunstenaars werkten in een paar weken tijd samen aan nieuw, geëngageerd materiaal. 
Zo maakten Jörgen Tjon a Fong en Patrick Pessoa theaterstuk Invisível (onzichtbaar).

OP ONTDEKKINGSTOCHT
Met internationale samenwerking bereikt het Fonds voor 
Cultuurparticipatie letterlijk meer dan alleen. Bovendien leren 
deelnemers aan uitwisselingsprojecten van elkaar. En (even) in 
een ander land zijn, werkt ook figuurlijk grensoverschrijdend: 
met een andere blik maak je weer andere cultuur.

JONG
Achttien jonge auteurs en musici uit Vlaanderen, Nederland 
en Duitsland fietsten in juli 2016 binnen een week van Aken 
naar Frankfurt, in LiteraTour. Onderweg haakten auteurs, 
rappers, slammers en andere musici aan. B ››zie 
pagina 21

LiteraTour viel onder het programma Jonge Kunst 
van het Duitse Fonds Soziokultur en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Eind 2016 had Jonge Kunst al twintig 
projecten opgeleverd voor, door en met jongeren tussen 
twaalf en 25 jaar. Twintig zaadjes die moeten uitgroeien 
tot structurele samenwerking. Jonge Kunst gaat in 2017 
verder onder het thema: Wo bin ich zuhause? Waar ben ik 
thuis? – De zoektocht naar je identiteit in een multiculturele 
en sociaal diverse samenleving. Facts & Figures zie pagina 16/19 

PROFESSIONALISERING
Na gedegen vooronderzoek, maakten Titia Bouwmeester 
en haar TANDEM-parter Nathalia Eernstman de muzikale 
voorstelling Stormsongs. Dat deden ze samen met 
vissers, zeelui en kustbewoners uit het door de stijgende 
zeespiegel bedreigde Cornwall.

‘Met onze voorstellingen kunnen we grote 
groepen mensen mobiliseren en ze laten 

ervaren dat ze zelf het verschil kunnen maken’ 
–  Titia Bouwmeester

Aan het uitwisselingsprogramma TANDEM deden 
culturele organisaties mee uit Nederland, België, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zij ontwikkelden 
een langetermijnrelatie met een partnerorganisatie in 
één van de andere landen. Zo werd een internationaal 
netwerk gevormd voor community arts, amateurkunst 
en cultuureducatie. De deelnemende organisaties konden 
zich bovendien (verder) professionaliseren. In TANDEM 
werkte het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met de 
European Cultural Foundation, MitOst en LKCA.

LONG LIVE ARTS
Samen met de Lang Leve Kunst-partners 
en de Baring Foundation, het Vlaams 
ministerie voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media, en de Duitse cultuurinstelling 
Kubia, namen we het initiatief om 
ouderen en cultuurparticipatie binnen 
Europa op de kaart te zetten. We 
organiseerden EU-bijeenkomsten en 
sloten af met een EU-manifest dat door 
150 Europese culturele organisaties werd 
ondertekend.
 
Met de pilot Lang Leve Kunst. Op weg 
naar Age Friendly Cities moedigde 
het Fonds Nederlandse steden aan om 
cultuurdeelname door ouderen blijvend op 
de kaart te zetten. Amsterdam, Den Haag, 
Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht 
streden om de titel Age Friendly City 
2016. Amsterdam won. B ››zie 
pagina 6. Gevolg? Deventer, Doetinchem, 
Emmen, Groningen en Utrecht gaan 
zich hier de komende twee jaar ook voor 
inspannen. Het Fonds is partner van het 
internationale vervolg Long Live Arts 
Inspires Age Friendly Cities. De steden 
Sint Niklaas, Helsinki, Manchester en 
Den Haag zetten zich binnen Europa 
hiervoor in.
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KEK!
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KEUNSTWURK | KULTUEREDUKAASJE MEI KWALITEIT
De provinciale organisatie Keunstwurk stimuleert cultuureducatie in heel Friesland. Vernieuwing van het 
curriculum en versterking van de relatie tussen het onderwijs en de cultuursector stond de afgelopen jaren 
bovenaan de to-do list. Er kwamen negen regionale projecten plus een breed programma met inspiratietrajecten 
voor deskundigheidsbevordering voor zowel leerkrachten als cultuuraanbieders in het Friese basisonderwijs: 
Wy Sjonge (muziek), Wy Dûnsje (dans), Tekenskoalle (beeldende kunst), Speure nei Spoaren (erfgoed) en 
Wy Spylje (drama).

‘We gaven docenten handreikingen om drama 
in de klas te brengen – niet als alleen doel, 
maar juist als middel. We richtten ons daarbij 
op hun sterke punten. De één is meer een 
verhalenverteller, de ander juist een regisseur. In 
de inspiratiebijeenkomsten komen ook cross-overs 
tussen disciplines aan bod en nieuwe technieken. 
Daarna zien leerkrachten zelf ook nieuwe 
mogelijkheden. Uitgangspunt is steeds: vandaag 
geleerd, morgen bruikbaar in de klas.

Leerkrachten werden heel enthousiast van de 
individuele lessen, maar als ze daarna op school 
kwamen, voelden ze zich vaak geïsoleerd. Om hun 
collega’s erbij te betrekken gingen we daarom 
steeds meer teamtrainingen geven. En die sloegen 
enorm aan. Een goede afstemming met de 
schoolleiding en collegiale intervisie blijken heel 
belangrijk voor draagvlak. Op die implementatie 
binnen scholen richten we ons de komende vier jaar 
binnen de inspiratieprojecten’  – Anne Graswinckel, 
begeleider theatertraject Wy Spylje
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EN	WAT	DOET	CULTUUR	MET	JOU?
Wij zijn op zoek naar verhalen van cultuurmakers. Laat ons daarom weten wat jij met cultuur doet en wat 
cultuur doet met jou. Mail jouw verhaal, film, gedicht, foto naar communicatie@cultuurparticipatie.nl. En wie 
weet delen wij jouw parel op cultuurparticipatie.nl/cultuurmaaktiedereen.

[Hier jouw foto]
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