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VOORWOORD

2020 was voor iedereen een 
bijzonder jaar. Zeker ook voor onze 
sector. Veel activiteiten vonden 
geen doorgang. En meer dan ooit is 
een beroep gedaan op flexibiliteit 
en creativiteit van een ieder. Ook 
meer dan ooit werd duidelijk dat de 
kracht van cultuur in deze tijd van 
vervreemding en verwarring zorgde 
voor de broodnodige verwerking, 
voor plezier en nieuwe creativiteit. 

Vanuit het motto ‘kijken naar 
wat wél kan’ bleef het ICO 
echter vol inzetten op het 
belang van cultuuronderwijs 
en cultuurparticipatie. Online 
bleek er heel veel mogelijk. 
Met samenwerkingspartners 
en kunstvakdocenten zijn we 
er bijvoorbeeld in geslaagd om 
binnen korte tijd digitale lessen te 
ontwikkelen en energizers online te 
zetten. Op die manier konden we 
toch scholen ondersteunen bij het 
aanbieden van kunst en cultuur 
aan hun leerlingen. 

Ik ben blij en ook best trots op 
wat mijn ICO collega’s ook in 2020 
samen met kunstvakdocenten en 
samenwerkingspartners hebben 
gerealiseerd.

Veel leesplezier en inspiratie 
gewenst!

Wytze de Vries directeur-bestuurder
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ICO IN 
HET KORT
Het ICO Partner in Kunst & Cultuur 
is een professionele advies-, 
netwerk- en projectorganisatie. 
In alle onderwijs- en amateurkunst-
projecten wordt samengewerkt 
met een netwerk van zelfstandige 
professionals en andere samen-
werkingspartners. 

Het werkgebied bestaat uit de 
gemeenten Aa en Hunze, Assen, 
Midden-Drenthe, Noordenveld en 
Tynaarlo.

120 
PROJECTEN 
VOOR EN 
MET HET 
ONDERWIJS
63 
PROJECTEN 
BUITEN HET 
ONDERWIJS
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ICO WERKT 
SAMEN

Algemeen 
samenwerkingsverband 
Drentse kunstencentra: 
Scala, Kunstbeweging, K&C

Akke  Eva  Jildou  Josien  
Wytze  

Netwerk muziek-
verenigingen Aa en Hunze
“Mijn rol is het 
organiseren van twee 
netwerkbijeenkomsten per 
jaar. Er wordt informatie 
met elkaar gedeeld, er 
worden educatieprojecten 
georganiseerd en nieuwe 
ontwikkelingen worden 
gevolgd.”

Akke  

Muziekakkoord Drenthe 
Het ICO neemt actief deel 
aan de stuurgroep en 
werkgroep Meer Muziek 
in de klas Drenthe. Doel 
van deze samenwerking 
is het stimuleren van 
muziekonderwijs.

Akke  Wytze  
  
Interne 
Cultuurcoördinatoren (ICC)-
netwerk
De ICC-cursus leidt 
leerkrachten op tot 
ICC'er. Het ICO is het 
aanspreekpunt voor ICCers 
in Assen, Tynaarlo en Aa en 
Hunze.

Akke  Eva  Jildou

Cultuurtraject
Een netwerk van VO-
docenten CKV en 
educatiemedewerkers van 
de culturele instellingen in 
Assen. Het ICO heeft de rol 
van coördinator binnen dit 
netwerk.

Eva  Jildou

Sociaal domein Assen
Samenwerkingsprojecten 
van ICO (expertise, 
ontwikkeling en uitvoering 
kunst), Mijn Buurt Assen 
(verbinding in de wijken) en 
Vanboeijen (doelgroep). 

Josien  

Cultureel Hart Assen 
Het samenwerkingsverband 
tussen DNK, ICO, Podium 
Zuidhaege, Drents Museum, 
Drents Archief, Garage TDI 
en gemeente Assen.

Josien  Wytze  

Leergemeenschappen 
Cultuureducatie (Compenta)
Een duidelijke 
ontwikkelingsdoelstelling 
van zowel een school 
als culturele speler 
staat centraal in een 
leergemeenschap. 

Jildou

Compenta is een 
samenwerking tussen 
het ICO, K&C, Scala en 
De Kunstbeweging.

Eva  Wytze

Stichting Vaart in Assen
is de samenwerkings-
organisatie van onder-
nemingsgeledingen - 
inclusief cultuur - die zich 
inzet voor de binnenstad 
van Assen. De directeur-
bestuurder van het ICO 
vertegenwoordigt Cultureel 
Hart Assen in het bestuur
van VIA.

Wytze  

In 2020 was het ICO actief in de volgende netwerken:

Eva

Akke

98

Wytze

Josien

Jildou
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NIEUWE 
SMOELEN

CARMEN 
JONATHANS
In september 2020 startte ik bij 
het ICO als adviseur marketing, 
communicatie & fondsenwerving. 
Na zeven jaar als zzp-er mijn eigen 
tekst- en projectbureau te hebben 
gerund, is het heel fijn om weer 
leuke collega’s om me heen te 
hebben. Nou ja, figuurlijk dan, want 
ik spreek ze voornamelijk digitaal. 
En dat gebeurt gelukkig met 
grote regelmaat, want in mijn rol 
ben ik -in meer of mindere mate- 
betrokken bij elk project.

JILDOU 
FABRIEK
Sinds oktober 2020 werk ik bij het 
ICO als adviseur cultuureducatie en 
-participatie. Ik heb een fascinatie 
voor creativiteitsontwikkeling 
en onderwijsinnovatie, en op dit 
moment pas ik die thema’s toe 
bij bijna alle doelgroepen waar 
het ICO zich mee bezighoudt. Van 
jongeren tot PO-leerlingen, tot het 
hele jonge kind, ik kan momenteel 
kennismaken met de volle breedte 
van het ICO, en vice versa. We 
komen elkaar vast nog tegen!

SHYLAJA 
RAVEERATHAN
In het verleden heb ik stage gelopen 
bij het ICO en het is altijd één van mijn 
leukste werkervaringen gebleven. Na 
jaren in het buitenland in de commerciële 
sector te hebben gewerkt, ben ik terug 
gekomen naar Nederland. Toen ik de 
vacature voor Adviseur Financiën & 
Control bij het ICO voorbij zag komen, heb 
ik geen seconde getwijfeld. Half oktober 
ben ik begonnen en dat voelde echt als 
een ‘full circle moment.’’ 

10

In oktober 2020 namen 
Angelique Radema, Hanna Dons 
en Inger van Til afscheid van 
het ICO.

Onze ‘nieuwe smoelen’ namen 
het stokje van hen over.
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EVEN VOORSTELLEN:
MONIQUE
WYTZE’S RECHTERHAND

Monique werkt al vijf jaar bij 
het ICO en is dus alles behalve 
een nieuw gezicht. En toch is ze 
dat voor veel mensen ook weer 
wel. Want hoewel ze als directie 
assistent én adviseur P&O van alles 
regelt voor de organisatie, doet ze 
dit vooral achter de schermen. 

Een plek die haar overigens prima 
bevalt: ‘Ik hoef niet zo nodig op de 
voorgrond. Ik ben in m’n element 
als touwtjesknoper die losse 
draden verbindt tot een soepel 
koord. Een koord dat houvast biedt 
voor collega’s en de organisatie.’

CORONA
COVID-19 zorgde er niet alleen voor 
dat we veel activiteiten moesten 
cancelen. Het zorgde er óók voor 
dat we als collega’s onderling 
minder en op een andere manier 
contact hadden. Want als digitaal 
overleg de enige optie is, ga je 
in een overleg al snel over op de 
inhoud.  

Hoe zorg je ervoor dat je intern ook 
nog op een leuke en ontspannen 
manier met elkaar verbindt? 
Daar hebben we bij het ICO zo 
onze creatieve oplossingen voor. 
Demi gaf ons online een korte 
dansworkshop. Hoe dat ging zie je 
in het filmpje!

video

1:10 MIN → DANSEN MET DEMI

https://youtu.be/5P5zHt8aagc
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NIEUWE HUISSTIJL
Onze oplettende partners is het 
ongetwijfeld opgevallen: het 
ICO heeft een nieuwe huisstijl. 
De nieuwe stijl is kleurrijk en 
dynamisch; precies passend bij het 
creatieve clubje mensen dat we bij 

het ICO zijn. Wij zijn erg blij met ons 
nieuwe jasje. Het staat ons goed, 
vind je niet? 

Onze nieuwe huisstijl is ontworpen 
door Studio Neon.

00:45 MIN → STUDIO NEON OVER DE RE-BRANDING

14

https://youtu.be/w2_bQNXDD2Q
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1  CULTUURMENU
2 INVALPOOL ICO
3  MUZIEKAKKOORD 

DRENTHE
4  MASTERCLASS  

KINDERBOEKENWEEK
5  VOORGEZET  

ONDERWIJS
6 PLANBUREAU 
7 EIGEN HUIS EN TUIN
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video
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CULTUURMENU

HET
CULTUURMENU

1:23 MIN → AKKE OVER HET CULTUURMENU IN CORONATIJD 1:19 MIN → NATHALIE VAN EERDEN 'WIE MAAKT HET VUUR AAN'

0:52 MIN → INGER OVER DE ONTWIKKELING BINNEN HET CULTUURMENU 2020

https://youtu.be/LPgvjfcNFj4
https://youtu.be/8GZvy9qeD1I
https://youtu.be/5qPiQ8eM8DE


20 21 De invalpool van het ICO 
bestaat uit ervaren en flexibele 
kunstvakdocenten. In samenspraak 
met het ICO ontwikkelen zij 
lesdagen voor alle bouwen, die 
zijn gekoppeld aan kernvakken of 
een thema die centraal staat in de 
school.

Een school kan een docent op 
verschillende manieren inzetten. 
Zo kan een docent gedurende 
een dag voor één zelfde groep 
staan, maar een docent kan ook 
in verschillende klassen worden 
ingezet en afwisselen met de vaste 
leerkrachten in het team. Of denk 
bijvoorbeeld aan het carrousel 

principe, waarbij kinderen rouleren 
langs verschillende activiteiten.

Vanwege de coronacrisis was 
er in het schooljaar 2020-2021 
extra veel vraag naar de docenten 
uit de invalpool. Nog vóór de 
herfstvakantie in oktober 2020 
begon, hadden we de 50e invaldag 
al bereikt! 

Eind 2020 hebben we de 
kunstdocenten uit onze invalpool 
gebundeld in een Smoelenboek, 
die elke school heeft ontvangen. 
Zo kunnen ze van tevoren al ‘kennis 
maken’ met de betreffende docent. 

21

INVALPOOL

SANDRA 
WESTER
PRODUCTIELEIDER

“Vanaf de start in 2019 ben ik bij 
de invalpool betrokken geweest. In 
mijn rol als productieleider opereer 
ik zogezegd als ‘spin in het web.’ 
Ik zoek naar geschikte docenten, 
zorg dat er goed contact is tussen 
de betrokken partijen en breng 
structuur aan in het geheel. Kortom: 
ik zorg dat alles op rolletjes loopt!”

WE 
SPRAKEN
OVER DE 
INVALPOOL 
MET

DIT IS ZOVEEL LEUKER DAN ECHT WERKEN

WAT KOM JE VOL ENTHOUSIASME EEN DOSIS CREATIVITEIT BRENGEN ZEG!

IK BEN BLIJ MET EENS EEN ANDERE BENADERING

DIT IS DE LEUKSTE DAG VAN HET JAAR (OP SCHOOLREIS NA DAN)

LERAAR

LEERLING
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MUZIEKAKKOORD 
DRENTHE

In juni 2019 ondertekenden ruim 
vijftig partijen het ‘Muziekakkoord 
Drenthe.’ Hierin spreken zij af om 
samen te werken aan meer en 
beter muziekonderwijs op álle 
Drentse basisscholen. 

In het najaar van 2020 voerden we 
een nulmeting uit in het Drentse 
basisonderwijs, om inzicht te 
krijgen in het muziekonderwijs op 
schoolniveau en per schoolbestuur 
én op gemeentelijk provinciaal 
niveau. Bijna drie kwart van alle 
scholen vulde de nulmeting in. 

Na het opsturen konden zij hun 
eigen resultaten -ingedeeld in de 
categorieën leerlijn, deskundigheid, 
visie & beleid en samenwerking- 
direct inzien. Deze konden ze 
vervolgens aan de hand van een 
teamposter met tips binnen het 
team bespreken. De uitkomsten 
van de nulmeting vormen de basis 
van de inspiratietrajecten die we in 
2021 met de verschillende regio’s 
gaan organiseren, om muziek nóg 
meer op de kaart te zetten. 

3:17 MIN → INTERVIEW SJORS DIJKSTRA MUZIEKCOACH BIJ HET KRIJT22

https://youtu.be/uG0ejD9YtTM
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Ter voorbereiding op de 
Kinderboekenweek in oktober, 
organiseert het ICO in september 
-samen met de bibliotheek DNK- 
jaarlijks een inspiratiemiddag 
voor leerkrachten van het 
primair onderwijs. Vanwege de 
coronamaatregelen hebben we het 
programma in 2020 aangepast en 
het aantal deelnemers beperkt. 

In kleine groepjes volgden de 
leerkrachten twee lessen op het 
gebied van dans, theater, beeldend, 
media of muziek. Uiteraard 
allemaal passend binnen het 
thema van de kinderboekenweek 
‘En toen!’ Aansluitend konden de 
deelnemende leerkrachten een 
boekenpakket kopen en een lezing 
bijwonen van kinderboekenschrijver 
Sjoerd Kuyper. 

INSPIRATIEMIDDAG 
KINDERBOEKENWEEK

0:44 MIN → EVA OVER DE INSPIRATIEMIDDAG 25

https://youtu.be/LqPJaW7byN4
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Team Planning van het ICO 
bestaat uit drie medewerkers 
projectorganisatie: Janine Elsinga, 
Megan Kuster en Ramona van 
Wijhe. Deze dames kunnen als geen 
ander organiseren, plannen en 
puzzelen. 

Als senior is Janine in de lead 
en zit ze in dit team bovendien 
met een dubbele pet. Ze is 
namelijk ook productieleider van 
onder andere het Cultuurmenu, 
een project waar het team veel 
werk voor verzet. Janine: ‘Als 
productieleider ben ik zogezegd 
‘de schakel’ tussen de projectleider 
-die het eerste contact heeft 
met de opdrachtgever- en 
de projectorganisatie, die de 
praktische zaken rondom een 
project afhandelt.’ 

‘Dit seizoen werken we voor 
het eerst volledig met Planned 
Culture,’ vult Megan aan, ‘een 
online systeem waar scholen 
zich zelf in kunnen schrijven op 
de verschillende lessen. Voor 
aanvang van de eerste les of bij 
een eventuele wijziging krijgen alle 

betrokken partijen automatisch 
een mail. Dat scheelt ons enorm 
veel werk.’ 

‘De maatregelen rondom de 
coronacrisis bezorgen ons 
daarentegen weer éxtra werk,’ 
lacht Ramona. ‘We hebben een 
compleet nieuwe planning gemaakt 
die we tussentijds ook steeds 
opnieuw moeten bijstellen.’ 

‘We doen overigens meer dan alleen 
de planning voor het Cultuurmenu,’ 
aldus Janine. ‘We plannen ook 
andere activiteiten voor het primair 
en voortgezet onderwijs, stellen 
bevestigingen en offertes op en 
houden alles bij in ons systeem. 

Als projectondersteuner biedt 
Maarten Tegels, als enige man in 
het gezelschap, praktische handen 
en voeten bij de uitvoering. En 
dat bevalt hem prima: ‘De dames 
hebben voor elk probleem een 
creatieve oplossing,’ zegt hij 
waarderend. 

TEAM 
PLANNING

TEAM PLANNING IN OVERLEG

← Ramona

← MaartenJanine →

↓ Megan

26

‘DE DAMES 
HEBBEN VOOR 
ELK PROBLEEM 
EEN CREATIEVE 
OPLOSSING,’
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EIGEN HUIS 
EN TUIN
COVID-19 heeft een grote invloed 
op het onderwijs. Tijdens de 
eerste lockdown in maart maakten 
we samen met ons netwerk van 
kunstdocenten een online serie 
van kunst- en cultuurlessen en 
opdrachten, rondom het thema 
‘Eigen Huis En Tuin.’ 

Op die manier konden we scholen 
toch ondersteunen op het gebied 
van cultuureducatie én -nog 
belangrijker- kinderen stimuleren 
om thuis creatief bezig te zijn. 

1:33 MIN → .. . 

video

https://youtu.be/tK0ytvy56lE
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CULTUUR
PARTICIPATIE

31
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DE CREATIEVE 
SPEEL- EN MAAKPLAATS 
VOOR JONGEREN

DAF is een digitale en fysieke 
ontmoetings- en onderzoeksplek 
voor en door jongeren van 10 
tot 25 jaar. Creatieve jongeren 
vanuit alle kunstdisciplines komen 
samen om elkaar te ontmoeten, te 
experimenteren, te onderzoeken, 
om ideeën en informatie uit te 
wisselen en om te creëren en 
ondernemen. De DAF coaches 
helpen hen hierbij.

Op de vraag wat DAF zo bijzonder 
maakt antwoordt Peter: “Veel 
(product)ontwikkelingen bij DAF 
worden door de jongeren (Daffers) 
zelf bedacht én uitgevoerd binnen 
de DAF locaties. Het is mooi om te 
zien dat deze producten gebruikt 
kunnen worden bij de verschillende 
klanten. Door de combinatie van 
kunst, media en techniek maken 

de jongeren in DAF elke keer weer 
nieuwe innovatieve toepassingen.”

Er is duidelijk behoefte aan een 
plek als DAF. “We begonnen in 2015 
met één DAF locatie in Assen. In 
het voorjaar van 2020 kwam daar 
een tweede locatie in Gieten bij. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
voor een derde locatie in 
Appingedam in volle gang,” aldus 
Josien. “Deze opent in het najaar 
van 2021 haar deuren in de 
Koppelpaarden, een gebouw nabij 
de nieuw te bouwen Campus Eems 
Delta. DAF wordt onderdeel van 
een meerjarenprogramma rondom 
de thema’s educatie, economie, 
cultuur en sport.” 
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JOSIEN 
VAN BEEK
ADVISEUR EN PROJECTLEIDER

“Ik ben betrokken bij alle 
beleidsmatige en organisatorische 
zaken in het veld en ben het 
aanspreekpunt voor (potentiële) 
samenwerkingspartners. Denk 
aan uitwisseling van expertise of 
verkenning van een DAF locatie 
in een andere gemeente. Maar 
binnen het team meedenken als 
sparringpartner hoort ook bij mijn 
rol.”

PETER 
SCHOLING
PRODUCTIELEIDER

“Ik organiseer en coördineer 
producties van DAF. Denk aan 
workshops en trainingen, of het 
maken van online lesmateriaal, 
(360 graden) films of serious 
games. Deze maken we 
meestal op maat voor diverse 
(culturele) organisaties en 
evenementen, zoals scholen, 
musea, erfgoedorganisaties en 
festivals.”



35

↘
BROED
PLAATS
↘
RESEARCH 
& DEVELOP-
MENT
↘
TOEPASSING
Werkwijze binnen DAF

4:16 MIN → HET VERHAAL VAN DAF

3:57 MIN → ERVARING VAN DAFFERS 

https://youtu.be/P--gDUM5jdc
https://youtu.be/IHgFVMH3YWQ
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ODE AAN 
SKIK 
In oktober brachten Drentse 
artiesten zoals Leon Moorman, 
Isa Zwart en Mr. Pim Pomsy een 
ode aan de Drentse band SKIK. 
Ze vertaalden nummers van de 
bekende band naar hun eigen 
genre en presenteerden die in ’t 
Schienvat op Erica. 

De nummers werden ondersteund 
door prachtige visuals van DAF en 
het Medialab Hoogeveen. DAF-
coach Raymond en een aantal 
daffers vertellen hoe ze hiermee 
aan de slag gingen en showen in 
een korte compilatie het resultaat. 

3:49 MIN → ODE AAN SKIK

36

OKTOBER 
KINDERMAAND

In het kader van de Oktobermaand 
Kindermaand gaf DAF een 
aantal workshops: Maak je eigen 
fantasiedier, Maak je eigen 
special effect en Maak je eigen 
soundmachine. Er was veel animo. 

De deelnemers maakten kennis 
met nieuwe technieken en 
experimenteerden er op los. 
Het eindresultaat bestond uit 
fantastische dieren, vette films en 
vreemde geluiden.  

0:30 MIN → OKTOBER KINDERMAAND

3737

https://youtu.be/R1uz2aujZd0
https://youtu.be/U6uynoyamD0
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VR 
VANBOEIJEN
Beeldend kunstenaar Gejan Stol 
ging met cliënten aan de slag in VR. 
Voor de cliënten ging er een nieuwe 
wereld open waarin ze konden 
creëren. Omdat het ruimtelijk 
werken de cliënten stimuleert om 
op een nieuwe manier in beweging 
te komen, heeft het bovendien een 

positief effect op hun gezondheid 
én hun eigenwaarde. Eén van de 
deelnemers mocht zijn werk zelfs 
tentoonstellen bij de landelijke 
tentoonstelling van de Special Art 
Award in het Centraal Museum 
Utrecht. In 2021 krijgt dit project 
een vervolg. 

38

2:39 MIN → SPECIAL ARTS ELIAS

CULTUURDAG 
HOGESCHOOL KPZ

Bij DAF staat niet het resultaat, 
maar het proces centraal. In 
februari lieten DAF-fers studenten 
van de Katholieke PABO in Zwolle 
ervaren wat procesmatig werken 
inhoudt. De studenten gingen aan 
de slag met VR, 3D printen, 360 
graden film en micro boards. 

Tijdens het onderzoeken van deze 
technieken, leer je vanzelf wat je 
nodig hebt in je eigen maakproces. 
Dit geldt niet alleen voor leerlingen. 
Als leerkracht leer je samen mét en 
ván je leerlingen. 

3939

1:03 MIN → GEJAN

https://youtu.be/yvtXapxzzWE
https://youtu.be/HZUdIKHfcFQ
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BEELDENBOS/ 
BILDERWALD
Grenzkultur is een project rond het 
immaterieel erfgoed in de regio’s 
Emsland en Grafschaft Bentheim en 
de provincie Drenthe. Ter afsluiting 
hiervan maakten kunstenaars 
Gejan Stol, Raymond van Es en 
Sina Barkmann een installatie van 
twaalf houten sokkels met daarop 

kunstwerken, die door middel van 
AR op de sokkels verschijnen. DAF 
ontwikkelde een speciale app die 
de bezoekers als het ware het 
kunstwerk inzuigt; ze kunnen rond 
het kunstwerk lopen en het van 
alle kanten bekijken.

2:17 MIN → RAYMOND EN GEJAN OVER BEELDENBOS / BILDERWALD

https://youtu.be/up8R0as4mAU
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DURF 
HET VERHAAL VAN 
11 DECEMBER 
De theatervooropleiding Brandstof 
TDI, onderdeel van Garage TDI, 
maakte in het kader van de viering 
75 Jaar Vrijheid het afgelopen jaar 
het tweeluik Verzet 2020. 

Het tweeluik bestaat uit de 
film ‘DURF’ o.l.v. regisseur Céline 
Hoex i.s.m. Demi Tanalepy 
van DAF en de muziektheater 
videoperformance ‘15 Minuten’ 
o.l.v. theatermaakster en 
muzikante  Élénie Wagner. 

video

0:39 MIN → DURF

https://youtu.be/B04r9rRmkvw
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Kunstbende is sinds 1991 hét 
landelijke talentontwikkelings-
traject en een netwerkorganisatie 
voor jong en creatief talent in de 
leeftijd van dertien tot en met 
achttien jaar. Het biedt jongeren 
een podium op het gebied van 
Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, 
Influencer, Muziek, Taal en Theater. 

Aan de hand van workshops, 
coaching en de regionale voorronde 
stimuleert Kunstbende jongeren 
om hun talent te ontdekken, 
ontwikkelen en exposeren. 
En tevens hun cultuurdeelname 
(inter)nationaal te vergroten door 
middel van wedstrijden, projecten 
en festivals.

DOMINIQUE 
VAN 
WAESBERGE
REGIOCOÖRDINATOR

“De veelzijdigheid van mijn rol maakt mijn 
werk erg leuk. Zo heb ik het ene moment 
contact met jonge talenten en zit ik 
een uur later aan tafel bij bijvoorbeeld 
een cultuurcoach van de gemeente. En 
toch dient alles steeds hetzelfde doel: 
de talentontwikkeling van jongeren 
stimuleren.” 

MAARTEN 
TEGELS
PROJECTONDERSTEUNER

“Bij Kunstbende ondersteun ik bij de 
organisatie van de voorronde en de 
verschillende optredens. Dat doe ik 
voornamelijk op technisch gebied. Het 
leuke is dat je vanaf het begin bij het 
proces betrokken bent en dat je tijdens 
de voorronde alles samen ziet komen.”

KIM 
KOOISTRA 
STAGIAIRE EVENTMANAGEMENT/PRODUCTIE

“Het leuke aan deze stage is het contact 
met de deelnemers en de diversiteit in 
werkzaamheden. Geen dag is hetzelfde! 
Zo organiseer ik workshops, coaching 
sessies en de voorronde, maar verzorg ik 
ook de social media.”
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2:14 MIN → DOMINIQUE OVER KUNSTBENDE IN CORONATIJD

https://youtu.be/GfZ9gNVYQZ8
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IN DE TUIN
Muziek, cultuur en vermaak 
voor de kinderen. Verschillende 
partijen werken samen aan een 
mooi aanbod van activiteiten 
in de Gouveneurstuin én in de 
binnenstad van Assen. 

Hiermee willen ze terug naar de 
oorspronkelijke bedoeling van de 
Gouveneurstuin; een gezellige plek 
voor iedereen. Wytze de Vries (ICO) 
en Cyril Jaasma (Stichting Phusis) 
vertellen er meer over in het filmpje. 

2:15 MIN → WYTZE EN CYRIL IN GESPREK46 47

https://youtu.be/NrM1_v4A2w8
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2020 IN ÉÉN 
OOGOPSLAG

totaal aantal projecten per gemeente

omzet

Assen

AA en Hunze

Tynaarlo

Noorderveld

Midden-Drenthe

Overige

reguliere 
subsidie

fondsen, 
sponsoring, 

incl. subsidie

omzet in het 
onderwijs en 

amateurkunst

138

14

18

4

7

2

totaal 183

totaal 1.361.997,82 
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Verderop zijn de cijfers per gemeente (Aa en Hunze, 
Assen en Tynaarlo) te zien.

totaal bereik per gemeente

aantal FTE's

eigen
personeel

inhuur
docenten

totaal 28.047

Assen 18.286

Aa en Hunze 3.975

Tynaarlo 4.839

Noorderveld 453

Midden-Drenthe 0

Overig 494

0 30 60 90

120

150

0

200000

400000

600000

800000

1000000

985.506

129.423,35

247.068,47 

0 2 4 6 8 10 12

11,29

3,07
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PROJECTEN 
PER GEMEENTE

52

PO Regulier. Meer Muziek, 
Cultuurmenu, Klasse Muziek

Voortgezet Onderwijs

Amateurkunst (incl. KB)

PO Regulier. Meer Muziek, 
Cultuurmenu, Klasse Muziek

Voortgezet Onderwijs

Amateurkunst (incl. KB) 1

3

64

18

49

4

15

3

16

4

5

5

4

0

0

0
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9
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1
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4
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18
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Aa en Hunze

2019 2020

Tynaarlo

totaal aantal projecten

53
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BEREIK 
PER GEMEENTE

Assen

Aa en Hunze

18/19 19/20

18.720 1.193

5.676 633

17.629 5.040

7.500 250

6.917 6.431

13.748 0

2.773 141

2.552 4.598

18 0

75.533 18.286

18/19 19/20

1.953 208

2.365 0

5.032 2.995

2.250 0

2.712 480

186 0

1.350 0

750 183

20 0

16.618 18.835
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Tynaarlo

totaal bereik alle gemeentes

18/19 19/20

6.769 707

4.669 0

11.648 2.929

1.200 88

250 755

0 0

0 0

0 360

0 0

24.536 27.097

18/19 19/20

28.461 2.108

15.028 906

35.423 10.964

18.450 447

9.879 7.666

13.934 100

4.723 141

3.342 5.221

38 0

129.278 28.378

PO 
Regulier

PO 
Cultuurmenu

Voortgezet 
Onderwijs NSA

PO Meer 
Muziek

PO Klasse 
Muziek

Amateurkunst 
(incl. KB) DAF

Overig

Totaal
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ICO IN 
DE MEDIA

ARTIESTEN 
BEVRIJDINGS-
FESTIVAL 
MAKEN 
VIDEO’S VOOR 
THUIS
RTV Drenthe

BILDERWALD/
BEELDENBOS, 
KUNSTKIJKEN 
VIA AUGMEN-
TED REALITY
Omroep Assen

DIT ZIJN DE 
WINNAARS 
VAN DE VOOR-
RONDE VAN 
KUNSTBENDE 
DRENTHE 2020
Dagblad van het Noorden

KUNST & 
TECHNOLOGIE 
(DAF)

LKCA
Kunst en technologie 
Raymond van Es

WAOR IS 
AALDERT? 
Alternatief voor voorleeskampioenen: 
'Zo kun je je stem nog laten horen'

RTV Drenthe

INVALPOOL ICO 
VERZORGT 
50e INVAL DAG

DrentsNieuws.nl

TWEELUIK 
VERZET 
GARAGE TDI

Première: De film Verzet 2020 verhaalt 
van het verzet in Assen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog (en onthult hoe 
het 11 Decemberlaantje aan zijn naam 
komt)

Dagblad van het Noorden 

BRANDSTOF 
TDI SPEELT 
HET TWEELUIK 
VERZET 2020, 
VERHALEN 
OVER HET 
11 DECEMBER-
LAANTJE 
Omroep Assen

INVALPOOL ICO 
VERZORGT 
50e LESDAG 
DrentsNieuws.nl

KUNSTBENDE 
DRENTHE 2020 
Dagblad van het Noorden

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/159640/Artiesten-Bevrijdingsfestival-maken-video-s-voor-thuis
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160596/Alternatief-voor-voorleeskampioenen-Zo-kun-je-je-stem-nog-laten-horen
https://www.lkca.nl/artikel/kunst-en-technologie-raymond-van-es/
https://www.omroepassen.com/algemeen/brandstof-tdi-speelt-het-tweeluik-verzet-2020-verhalen-over-het-11-decemberlaantje/
https://www.dvhn.nl/drenthe/Dit-zijn-de-winnaars-van-de-voorronde-van-Kunstbende-Drenthe-2020-26054482.html
https://www.drentsnieuws.nl/drenthe/6805-invalpool-ico-verzorgt-50e-inval-dag
https://www.dvhn.nl/drenthe/Dit-zijn-de-winnaars-van-de-voorronde-van-Kunstbende-Drenthe-2020-26054482.html
https://www.dvhn.nl/drenthe/Premi%C3%A8re-De-film-Verzet-2020-verhaalt-van-het-verzet-in-Assen-tijdens-de-Tweede-Wereldoorlog-en-onthult-hoe-het-11-Decemberlaantje-aan-zijn-naam-komt-26278383.html
https://www.omroepassen.com/algemeen/bilderwald-beeldenbos-kunstkijken-via-augmented-reality/
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VOORUITBLIK
Evenals het afgelopen jaar zal 
ook 2021 -in elk geval voor een 
deel- nog steeds in de greep 
van COVID-19 zijn. Dat betekent 
enerzijds dat we opnieuw onze 
ambities moeten bijstellen. 
Anderzijds kijken we zoals altijd 
vooral naar wat er wél kan. 

Daarbij hopen we bovenal dat 
minimaal de helft van het jaar 
uit echte ontmoetingen bestaat. 
In 2021 -het laatste jaar van het 
meerjarenplan 2019-2021- werken 
we verder aan de vijf speerpunten 
hiernaast.

De tekening laat een selectie zien 
van een aantal concrete projecten 
en thema’s waar we het komende 
jaar mee aan de slag gaan.

1. Onderwijs
2. Digital Art Factory (DAF)
3. Talentontwikkeling
4. Cultuur en andere domeinen
5. Samenwerkingen versterken
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AOC Terra, Back2theStreets, 
Beeldrijk Drenthe, Biblionet 
Drenthe, Bibliotheken Aa en 
Hunze, C+B Museum, Compenta, 
CKC Drenthe, Cultureel Hart 
Assen, Cultuurconnectie, De 
Kunstbeweging, Dit is Newz, DNK, 
Dr. Nassau College, Drenthe College, 
Drents Archief, Drents Museum, 
Duurzaamheidscentrum Assen, 
Fonds voor Cultuurparticipatie, 
Garage TDI, Gemeente Aa en 
Hunze, Impuls, Gemeente Assen, 
Gemeente Midden-Drenthe, 
Gemeente Noordenveld, Gemeente 
Tynaarlo, Gomarus College, GSG 
Vincent van Gogh, Het Drentse 
Landschap, Hanze Hogeschool, 
Harens Lyceum, Historisch Anloo, 
Historische Verenigingen in Vries 
en Tynaarlo, Huus van de Toal, 
Internationaal Filmfestival Assen, 
Internationaal Klompenmuseum 

Eelde, K&C Drenthe, Kits 
Primair, Keuning Jeugd Orkest, 
Klankrijk Drenthe, Kunstbende, 
Kunstenaarsvereniging 
VANTYNAARLO, LKCA, Meer Muziek 
in de Klas, Mijn Buurt Assen, 
Molen de Wachter, Museum de 
Buitenplaats, Noord Nederlands 
Orkest, Opon, PABO Zwolle, Penta 
Primair, Podium Zuidhaege, 
Popsport Drenthe, Pro Assen, 
Provincie Drenthe, Rabobank Assen 
en Midden-Drenthe, Rabo Club 
Support, RENN4, RSG de Borgen, 
Scala, Special Arts, Stichting 
Baasis, Stichting Bevrijdingsfestival 
Drenthe, Stichting Impuls Welzijn, 
Stichting Phusis, Stichting 
Plateau, Stichting Primah, 
Stichting Primenius, Studio Neon, 
Tales of Tomorrow, Prins Claus 
Conservatorium, Stichting Trias, 
Stichting Vertellus, Vaart in Assen, 
Vaart Welzijn, Vanboeijen, VGPONN, 
We the North, Zorgdomein

Alle kunstvakdocenten in ons 
netwerk waar we in 2020 mee 
hebben samengewerkt!

De leden van de Raad van Toezicht:
mevr. M. Kolkman (Miranda) 
mevr. C.M.H.L. Servaes (Cécile)
dhr. W.J.J.M. Hulshof (Willem)
dhr. A.F. Nicolai (Frits)
Mevrouw Y. Turenhout (Yvonne)

MET
DANK 
AAN

tot sep '20


