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VOORWOORD
Met trots presenteren we u het

Het ICO opereert in een netwerk,

jaarbericht van 2021.

waarin samenwerking cruciaal
is. Ik dank daarom onze

De corona pandemie had met

culturele en maatschappelijke

name in het eerste deel van het

samenwerkingspartners. Voor nu

jaar behoorlijk invloed op onze

wens ik u bovenal veel lees-, kijk-

dienstverlening. Desondanks

én luisterplezier!

hebben we ontzettend veel
mooie projecten neergezet,
samenwerkingen opgestart én
creatieve processen begeleid. in dit
jaarbericht leest u daar alles over.
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Het jaar 2021 stond ook in het
teken van het voorbereiden van de
bestuurlijke fusie die per 1 januari
zijn beslag heeft gekregen. Onze
ambitie was om dit proces niet
ten koste te laten gaan van onze
primaire dienstverlening. En dat
is gelukt! Dankzij de creativiteit,
flexibiliteit en de inzet van de ICOcollega’s en de leden van onze
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ICO IN
HET KORT
Het ICO Partner in Kunst & Cultuur

zelfstandige professionals en

is een professionele advies-,

andere samenwerkingspartners.

netwerk- en projectorganisatie.

Het werkgebied bestaat uit de

In alle onderwijs- en amateur-

gemeenten Aa en Hunze, Assen,

* Waar mogelijk verplaatsten we projecten naar een later moment of

kunstprojecten werken we

Midden-Drenthe, Noordenveld en

bedachten we een digitale variant. Helaas was dit niet altijd mogelijk en is

samen met een netwerk van

Tynaarlo.

een aantal projecten niet uitgevoerd.
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DIENSTEN
VAN HET ICO
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Advies

In alles wat we doen staan we voor

Creatief meedenken op het gebied

kwaliteit. Samenwerken is daarbij

van kunst & cultuur. Dat is wat

van cruciaal belang. Naast kennis

we doen en waar we goed in zijn.

van zaken en een flinke dosis

Het ICO volgt de ontwikkelingen in

ervaring, brengt het ICO een groot

de samenleving en in de cultuur-

netwerk mee.

en onderwijssector op de voet
en kent de nodige ambtelijke en
bestuurlijke routes. We brengen

Projecten

de juiste kennis op de juiste plek,

Het ICO pioniert in het culturele

inspireren en zetten systemen in

werkveld en gelooft daarbij

beweging.

in de kracht van verbinding,
samenwerking en innovatie. Vanuit
deze overtuiging verbinden we

Netwerk

de juiste partijen met elkaar en

Het ICO werkt vanuit de inhoud

brengen we vernieuwing door

en betekenis van de verschillende

kennis te verzamelen en te delen in

kunstdisciplines. Altijd.

pilots en projecten.
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EVEN
VOORSTELLEN

KATRIEN
LAMMERTS

ERNA
JOKSHORST

‘Sinds mei 2022 werk ik bij het ICO

In 2019 werkte ik tijdelijk bij het ICO

als adviseur cultuurparticipatie;

als medewerker projectorganisatie. Na

met een specifieke focus op

deze goede ervaring hebben we contact

talentontwikkeling en het sociaal

gehouden en wist het ICO mij te vinden

domein. In mijn rugzak neem ik mee:

als er extra handen nodig waren. Bij het

mijn geliefde spiegelreflexcamera

plannen en organiseren van projecten,

en een broodbak vol uiteenlopende

het ondersteunen van productieleiders

ervaringen die ik heb opgedaan

en adviseurs en het aanpakken van

in de bibliotheekwereld, de

administratieve klussen. Eind 2021

ouderenzorg en bij een educatieve

startte ik daarom opnieuw tijdelijk bij

uitgeverij. Werk jij in de zorg of

het ICO. Fijn om collega’s te kunnen

voor een welzijnsorganisatie in ons

ontlasten, zodat ze meer ruimte hebben

werkgebied? Dan spreek ik je graag!’

voor de kerntaken!’
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LIESBETH
TITEL PAGINA
DEONDERWERP
VRIES

DENNIS
MOLEMA

‘Ik was nog maar net begonnen bij het

‘In 2021 startte ik als coach bij de

vaak in Assen) voelde ik me vanaf het

ICO of ik viel gelijk met mijn neus in

nieuwe DAF locatie in Appingedam!

eerste moment thuis bij deze orga-

de ‘financiële boter.’ Een jaarrekening

Ik vind het erg leuk en spannend om

nisatie. Voor de nabije toekomst zie

maken, input leveren voor dit jaarbericht

daar te pionieren met een nieuwe

ik vooral heel veel leuke activiteiten

en ondertussen wegwijs worden in alles

groep DAF’ers. Ondanks dat ik vaak

binnen en rond het ICO waar ik

wat het ICO doet. Als adviseur financiën

in Appingedam ben (en dus minder

graag mijn steentje aan bijdraag!’

en control voel ik me helemaal op mijn
plek. Ik mag me omringen met fijne
en behulpzame collega’s. De positieve
energie die hier hangt, zorgt ervoor dat ik
elke dag met een glimlach op mijn gezicht
naar het werk ga.
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YVONNE
BLAUW
Met een achtergrond in kunst- en
museumeducatie begon ik in december als
productieleider bij het ICO. De verbindende
rol tussen verschillende culturele
instellingen, onderwijsinstellingen en
andere partners sprak me erg aan. Van de
productie van een online opening van de
Digital Art Factory in Appingedam, CMKprojecten bij verschillende scholen tot de
voorbereiding van de programmering voor
Welcome To The Playground. De diversiteit
aan projecten en samenwerkingen is
enorm. Geen dag is hetzelfde!
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ICO WERKT
SAMEN

In 2021 was het ICO actief in de volgende netwerken:

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

Eva

Jildou

Katrien

Wytze

Netwerk muziekverenigingen 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

New Wave
Netwerk rondom het thema
jongeren en corona. Vanuit
cultuur en het sociaal
domein zijn verschillende
partijen betrokken.
Thema's zijn o.a. een
nieuwe programmering,
uitgaansmogelijkheden én
zichtbaar maken van wat er
al is in de Asser binnenstad.

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

Jildou

Josien

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

Josien

Leergemeenschappen
Cultuureducatie (Compenta)
Een duidelijke
ontwikkelingsdoelstelling
van zowel een school
als culturele speler
staat centraal in een
leergemeenschap.
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Drents Netwerk Jonge Kind
Inspiratie- en
kennisplatform,
gericht op creatieve en
zintuigelijke ontwikkeling.
Het DNJK organiseert
inspiratiebijeenkomsten
en leertrajecten voor
pedagogische professionals
die werken met jonge
kinderen.
Jildou

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

Stichting Vaart in Assen
is de samenwerkingsorganisatie van ondernemingsgeledingen inclusief cultuur - die zich
inzet voor de binnenstad
van Assen. De directeurbestuurder van het ICO
zit namens Cultuur in het
bestuur van Vaart in Assen
(VIA).
Wytze

Wytze

Wytze

Jildou

Josien
Eva

Akke

Katrien

Jildou

Wytze

CULTUURZAAM
In 2021 was de voorbereiding van

De bestuurlijke fusie houdt in dat

de bestuurlijke fusie tussen het

het bestuur en het toezicht van de

ICO, K&C en Scala een belangrijk

drie stichtingen zijn ondergebracht

onderwerp. Met de fusie willen we

in een bestuurstichting. Deze heeft

de al bestaande samenwerking

de naam ‘Cultuurzaam’ gekregen.

verder verstevigen. Zo kunnen we

In 2021 zijn de nieuwe leden van de

kunst & cultuur nóg toegankelijker

nieuwe Raad van Toezicht benoemd

maken voor de inwoners van

en zijn Marieke Vegt en Wytze de

Drenthe.

Vries als directeur-bestuurders
aangesteld.

MONIQUE
EVERTZ

RAMONA
VAN WIJHE

De drie stichtingen werken

In aanloop naar de bestuurlijke

Naast medewerker project-

fusie veranderde de rol van

organisatie, verzorgt Ramona

Monique bij het ICO. Als

door de bestuurlijke fusie zowel

Voor het ICO en de andere

inhoudelijk als organisatorisch

stichtingen verandert er verder

samen. Inhoudelijk door de grotere

niets. Zij blijven op dezelfde manier

innovatiethema’s gezamenlijk

de dienstverlening uitvoeren en de

op te pakken. Organisatorisch

contacten met gemeenten, scholen

door zaken op het terrein van

en maatschappelijke organisaties

ook de financiële administratie

de ondersteunende processen

onderhouden.

bestuursassistent regelt ze binnen

bij het ICO. Ze verwerkt facturen,

gezamenlijk vorm te geven.

Cultuurzaam van alles voor Wytze

bijdragen vanuit fondsen en

en Marieke. Daarnaast heeft ze ook

subsidies en zorgt dat haar

nog haar P&O taken bij het ICO. Een

collega’s elke maand hun loon

dynamische functie dus, waarbij

gestort krijgen. Onmisbaar dus!

ze midden in de organisatie staat.
En op die plek is Monique op haar

Waar een ander klamme handen

best: ‘Ik ben in m’n element als

krijgt van al die praktische zaken,

touwtjesknoper die losse draden

staat Ramona juist in haar kracht:

verbindt tot een soepel koord.

‘Ik ben dol op cijfers en puzzelen

Een koord dat houvast biedt voor

met planningen.’

collega’s en de organisatie.’

ACHTER DE SCHERMEN
MAAR ONMISBAAR
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1:26 MIN → K AJ VAN DER PL AS

18

19

ICONISCHE
IDENTITEIT
Met de bestuurlijke fusie in

Tijdens een teamdag bezochten de

aantocht zijn de medewerkers

ICO medewerkers de betekenisvolle,

teruggegaan naar het verleden

historische plekken. In het

van het ICO. Dat verleden van

programma stonden we stil bij de

het ICO beslaat een periode

vraag hoe het DNA van het ICO

van bijna 100 jaar! De historie

-oftewel onze ‘ICOnische identiteit’-

In de video zie je Kaj van der Plas, verhalenverteller

van het ICO begon in 1925 aan

zich heeft gevormd en op welke

en netwerkdocent van het ICO. Tijdens één van de

de Brinkstraat 3 als de Asser

manier dit nog steeds relevant

bijeenkomsten binnen dit teamtraject, kroop hij in

Muziekschoolvereniging. Eind jaren

is voor de toekomst. Door het

de huid van Daniël Ruyneman, oprichter van de

’50 werd de Asser Muziekschool

verleden goed te kennen ga je met

Asser Muziekschool (voorloper van het ICO).

een regionale muziekschool (voor

meer vertrouwen de toekomst in!

video

15 gemeenten) en kreeg alle
kunstdisciplines onder dak. In de
jaren ‘ 60 veranderde de naam
daarom in Instituut voor Creatieve
Ontwikkeling (ICO).

CULTUUR
EDUCATIE
TITEL PAGINA
ONDERWERP
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1 COMPENTA
2 CULTUURMENU
3 NPO
4	DRENTS NETWERK
JONGE KIND
5	BRANDSTOF
6 INVALPOOL
7 INVLOED CORONA

TITEL PAGINA
EVA
ONDERWERP
OVER
COMPENTA

TITEL PAGINA
ONDERWERP
Wat is Compenta?

scholen in Drenthe weer een

‘Compenta is de Drentse

overeenkomst ingevuld!’

penvoerder van de landelijke
regeling Cultuureducatie met

Wat staat deze periode centraal

Kwaliteit (CMK). Binnen Compenta

op de Compenta agenda? Welk(e)

werkt het ICO samen met K&C,

speerpunt(en) en doelen?

CultuurKlik en Facet.’

‘Momenteel staat het evaluatie
instrument EVI op de agenda. We

Wat is jouw rol binnen Compenta?

hebben scholen gevraagd om dit

‘Elke organisatie wordt binnen

voor 1 juni in te vullen. Juist in

Compenta vertegenwoordigd

deze tijd is het belangrijk dat ze dit

door een coördinator. Voor het

doen. De uitkomst geeft scholen

ICO ben ik dat. Om de zes weken

inzicht in hoe cultuureducatie bij

hebben we een CMK overleg met

hen op de agenda staat. Én hoe

alle coördinatoren. Dat overleg

ze hier vervolgens uitvoering aan

is heel breed; we bespreken

geven.’

samenwerkingsovereenkomsten tot
22
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en met de stand van zaken van de

Is er nog ander Compenta nieuws

begroting.’

dat je met ons wil delen?
‘Leuke nieuwe ontwikkelingen in

De CMK regeling startte in 2013.

deze derde periode zijn de extra

In 2021 ging de derde periode

gelden en daarmee de verbinding

in. Kun je iets zeggen over de

van scholen met kinderopvang en

ontwikkelingen in de voorgaande

het voortgezet onderwijs. Daarmee

twee perioden?

komt er meer ruimte voor langere

‘De grootste verandering is dat de

lijnen en meer samenhang!’

Plan Advies Commissie (PAC) de
aanvragen niet meer beoordeelt,
dat doen de coördinatoren nu zelf.
De samenwerkingsovereenkomsten
gaan dus langs de coördinatoren.
En ondanks de bijzondere corona
periode is er door 83 % van de

CULTUURMENU
Het Cultuurmenu is een kunst- en cultuurprogramma voor leerlingen uit
groep 1 t/m 8 uit van het primair onderwijs. Ze maken kennis met allerlei
kunstdisciplines zoals beeldende kunst, dans, media, theater, muziek,
erfgoed en literatuur. De projecten zijn een aanvulling op het bestaande
cultuuronderwijs op een school en sluiten aan bij de kerndoelen voor
kunstzinnige oriëntatie en erfgoed.

0:41 MIN → BAR TJE TE ASER

AKKE
FEENSTRA

24
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adviseur cultuureducatie & -participatie
Is verantwoordelijk voor de cultuurmenu
programma’s van de gemeenten Aa en Hunze,
Assen en Tynaarlo.
‘Ik zorg voor de inhoudelijke en financiële
verantwoording richting de stuurgroepen en de

CULTUURMENU

BARTJE

gemeenten en voor de contacten en afspraken

Het verhaal van Bartje is verfilmd!

het eten met de familie en de

met de instellingen en kunstdocenten. Maar

Garage TDI heeft kinderen gecast

eerste schooldag. Daarna volgt er

het állerleukste vind ik de ontwikkeling van

en op verschillende locaties het

in de klas een verwerkingsles met

nieuwe projecten. Dit doe ik samen met mensen

Drentse leven van toen vertaald

een dansdocent of een beeldend

uit het werkveld en met het Team Cultuurmenu

naar het leven van kinderen nu. In

docent. De feestelijke première was

van het ICO. Zij zorgen voor de logistiek, de

dit project komt er een ouderwets

in het bijzijn van de kleindochter

planningen en de contacten met de scholen

kastje in de kleuterklas met allerlei

van schrijver Anne de Vries.

en docenten. Al met al een heerlijk menu met

verwerkingsvormen om dat leven

allerlei smaken!’

te onderzoeken. Het buiten spelen,

CULTUURMENU

HET JAOR DEUR:
SCHOOLPLEINCONCERTEN

Deze meezingconcerten van

Daarna ging ze met haar band

Drentse liedjes vinden normaal

langs de schoolpleinen. Wat was

gesproken plaats in een grote

dit een feest! Na alle lockdowns

zaal voor groepen kinderen van

was er heel veel enthousiasme

allerlei scholen tegelijkertijd.

bij de kinderen, leerkrachten én

Vanwege corona gaf zangeres en

omwonenden van de scholen.

liedjesschrijver Martijje Lubbers
de lessen voorafgaand aan het

De kinderen van andere groepen

concert online uit, vanuit haar

hingen uit de ramen om toch iets

eigen studio. Met een beetje

mee te kunnen pikken van deze

improvisatie konden de kinderen

belevenis.

alle liedjes op deze manier toch
leren.

1: 11 MIN → EEN BE TOVEREND HUIS
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CULTUURMENU

EEN BETOVEREND
HUIS
Kinderen in Tynaarlo konden

kamer die ze zelf ontwerpen. Dit

na de zomer voor het eerst een

doen ze onder begeleiding van

kijkje nemen in het Nijsinghhuis

beeldend kunstenaar Kitty Boon

in Eelde. Dit betoverende huis

of Johannes de Vries. Voorafgaand

is van binnen beschilderd met

aan het bezoek introduceert een

bijzondere taferelen. Tijdens hun

museummedewerker het project in

bezoek maken leerlingen foto’s

de klas. Voor de periodes tijdens de

van details die ze bijzonder vinden.

lockdown is er een introductiefilm

‘Yessss! Na een tijd van annuleringen bedachten we iets gaafs waar

Vervolgens verwerken ze de

gemaakt.

iedereen superblij van werd. De kinderen hadden weer een feestje op

foto’s en indrukken in een unieke

foto Wendelien Mulder
1:30 MIN → MAR TIJJE & BAND

school waar ze naartoe konden leven. Ze zongen uit volle borst mee.’
Martijje Lubbers

CULTUURMENU

HUNEBEDBOUWERS
Theater Pannenkoek ontwikkelde

Voorafgaand komt één van de

-speciaal voor het Culturrmenu-

spelers in de klas om de leerlingen

de voorstelling Stomme Stapel

de liedjes aan te leren en kleding

Stenen.’ Na de zomer speelden ze

te maken. Het project sluit af met

de première in de scholen. Deze

een les van Anette Ebert, waarin

interactieve voorstelling vertelt

de kinderen samen bouwen aan

met humor en op vrolijke wijze over

een nederzetting met natuurlijke

het leven van de Hunebedbouwers.

materialen en klei.
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‘GEEF DE
KINDEREN EEN
BERG MATERIAAL
UIT DE NATUUR, DE
TIJD EN DE RUIMTE
EN DE VRIJHEID, ZO
KOMEN DE MEEST
BIJZONDERE
KUNSTWERKJES
TOT STAND.’
Anette, beeldend kunstenaar

1:25 MIN → HUNEBEDBOUWERS

De Mariaschool in de gemeente

De school koos ervoor om

Tynaarlo wilde haar NPO gelden

muziekdocent Gabriël Hernandez

(Nationaal Programma Onderwijs)

met vaste regelmaat in te zetten in

deels besteden aan cultuur.

álle groepen.

CULTUUREDUCATIE

MARIASCHOOL
MUZIEK

9: 17 MIN → FILMHUB NOORD: TERUGBLIK OP DE PROEF TUINEN

CULTUUREDUCATIE

FILMHUB
NOORD
Het ICO is aangesloten bij

We werken hierin samen met het

Filmhub Noord: het netwerk voor

Internationaal Film Festival Assen

filmeducatie in de drie noordelijke

(IFFA). Collega Ester Kroezenga is

provincies. Vanuit de Digital

als filmdocent, filmmaker en DAF-

Art Factory delen wij expertise,

coach het aanspreekpunt vanuit

begeleiden we filmdocenten en het

het ICO.

onderwijs én adviseren we in de
Drentse Proeftuin.

31

foto Gabriël Hernandez
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CULTUUREDUCATIE

SAMENWERKING CKC:
BSO’S EN CKC CAFÉ

32

33
In 2021 zette het ICO een nieuwe

En niet alleen de kinderen van

stap in de samenwerking met

CKC konden hiervan genieten.

CKC Drenthe. Na een lange stilte

In het najaar verzorgde het ICO

vanwege de coronamaatregelen,

een zogenaamd CKC-café met

mochten we in de zomervakantie

een teamtraining voor zowel

eindelijk langskomen op scholen.

pedagogisch medewerkers als

In samenwerking met de BSO van

leerkrachten van CKC. Het thema:

CKC Drenthe hebben we een mooi

hoe ga je op laagdrempelige

workshopprogramma opgesteld:

wijze met muziek aan de slag?

Denk aan: the co-creative

van muziek maken met water, tot

Denk bijvoorbeeld aan het maken

classroom, stemtechniek,

striptekenen, poppetjes snijden

van een klassenplaylist of kun

van Stichting PrimAH uit Aa en

instrumenten in de klas, ukelele

van hout of het maken van een

je misschien een muziekhoek

Hunze verschillende workshops.

spelen, dans de wereld rond en taal

echte theaterfilm, de zomer

maken waar kinderen zelf kunnen

Zo gingen ze op hun jaarlijkse

en ritme. Het was een inspirerende

werd flink opgevrolijkt door het

oefenen?

ontmoetingsdag onder andere aan

dag met werkvormen om meteen te

ICO in samenwerking met haar

de slag met muziek.

gebruiken in de klas.

netwerkdocenten.

CULTUUREDUCATIE

MUZIEKAKKOORD
DRENTHE
Als onderdeel van Muziekakkoord
Drenthe volgden 150 leerkrachten

‘Nadat de adviseur het eerste contact heeft
gelegd ben ik het aanspreekpunt voor de
opdrachtgever. Achter de schermen regel ik, samen

CULTUUREDUCATIE

met de medewerkers projectondersteuning, alle

ART GAMES

administratieve taken. Ook heb ik bij dit project de
eindpresentatie bijgewoond. Erg leuk om te zien welke
lessen er bedacht zijn bij de verschillende thema’s!’
Janine Elsinga, productieleider

In juni 2021 sloten we het

schoolstrijd op het gebied van

culturele schooljaar af in stijl. De

cultuur. Via Zoom deden twee keer

coronamaatregelen maakten het

negen klassen mee aan een online

nog altijd lastig om kunstdocenten

museumquiz, en streden ze tegen

naar school te laten gaan. Daarom

elkaar op het gebied van dans,

bedacht het ICO de Art Games!

film en theater. Het was een groot

In samenwerking met het Drents

succes, en dan vielen er ook nog

Museum stonden twee ochtenden

heuse Oscars te winnen!

in het teken van een digitale
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CULTUUREDUCATIE

DE SCHARMHOF
JEELO
De Scharmhof werkt dit jaar

aansluiten van de Jeelo projecten

voor het eerst met Jeelo; een

bij kunst en cultuur. Samen met

methode waarbij de thema’s van

kunstdocenten ontwikkelde het ICO

projecten om het jaar rouleren. Het

lessen passend bij deze thema’s.

kindcentrum besloot om de CMK

Een aantal van deze lessen werd

gelden in te zetten voor coaching

gepresenteerd aan ouders.

van leerkrachten in het laten

0:4 4 MIN → AR T GAMES

DRENTS NETWERK
JONGE KIND (DNJK)
In het schooljaar 21-22 lanceerde

doe- en kennisateliers plaats:

Compenta het Drents Netwerk

‘Begrijpen met je handen’, over

Jonge Kind. Het DNJK organiseert

kinderen en creativiteit en ‘Ruimte

bijeenkomsten voor pedagogisch

om te groeien’, over het inrichten

medewerkers, leerkrachten

van een inspirerend groeps- of

onderbouw en iedereen die

klaslokaal. In december 2021 kreeg

geïnteresseerd is in jonge kinderen,

het DNJK een mooi subsidiebedrag

creativiteit en het stimuleren van

van de Provincie Drenthe!

een inspirerend ontdekklimaat in de
groep. In 2021 vonden twee online
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‘Samen met projectleider Jeska Aasman
en verschillende ICO-collega’s heb ik een
rijk programma opgezet. Als coördinator
ben ik voornamelijk procesbegeleider: ik
zorg dat de activiteiten op rolletjes lopen
en dat ze passen bij werkzaamheden op
scholen en kinderdagverblijven. Ook kijk
ik goed naar de samenhang binnen het
programma, en zoek ik in samenwerking
met andere adviseurs naar mogelijke
aanknopingspunten met wat er speelt in
het veld.’
Jildou Fabriek
coördinator van het Drents Netwerk
ONLINE BIJEENKOMST DNJK

Jong Kind
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BRANDSTOF
Eind april 2021 vond het festival

van maakonderwijs tot visual

Brandstof plaats, een online

thinking strategies, van Rosa da

festival voor cultuureducatie in

Silva tot Merlijn van Twaalfhoven,

Groningen en Drenthe. Gedurende

er was voor ieder wat wils. Lang

twee weken konden leerkrachten,

leve de kunstenaarsmindset, lang

adviseurs, vakdocenten en

leve cultuureducatie!

andere geïnteresseerden zich
onderdompelen in allerlei thema’s:

39

‘Een dergelijk project hadden we bij het ICO nog niet

INVALPOOL

eerder uitgevoerd. De grootste uitdaging was het vinden
van twee netwerkdocenten die een interactieve online
360 graden game konden ontwikkelen. Maar dat is

De invalpool van het ICO

verschillende manieren inzetten.

bestaat uit ervaren en flexibele

Zo kan een docent gedurende

kunstvakdocenten. Zij komen in

een dag voor één zelfde groep

actie als leerkrachten door ziekte

staan, maar een docent kan ook

of andere redenen uitvallen.

in verschillende klassen worden

In samenspraak met het ICO

ingezet en afwisselen met de vaste

ontwikkelen zij lesdagen voor

leerkrachten in het team. Of denk

alle bouwen, die zijn gekoppeld

bijvoorbeeld aan het carrousel

aan kernvakken of een thema

principe, waarbij kinderen rouleren

die centraal staat in de school.

langs verschillende activiteiten.

gelukt en het eindresultaat mag er zijn!’
Peter Scholing, productieleider

INVLOED CORONA

BREAK IN ROOM

Een school kan een docent op

↘
↘
228
3 SCHOOLINVALDAGEN BESTUREN
↘
26
SCHOLEN
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Peter Oostra is afdelingsleider van

escape room. In plaats van te

de eerste klassen Kader, VMBO,

ontsnappen uit een ruimte, moet

MAVO bij het Penta College. In

je ergens inbreken. Dit idee had

de coronatijd wilde hij een leuke

hij bij een andere school gezien en

activiteit organiseren voor de

dat was een groot succes. Samen

leerlingen. Zijn idee was om een

bedachten we een spannend

break in room te ontwikkelen;

verhaal met Peter Oostra in de

het tegenovergestelde van een

hoofdrol.

↘
14 KUNSTDOCENTEN
Annemieke Vaartjes

Christy Bagerman

Lianne Jacobs

Esse vd Molen

Poldy Koot

Kitty Boon

Lianne Karel

Ilse Meijerink

Hilja Staal

Lianne Karel

Peter Propstra

Martijje Lubbers

video

Anette Ebert
Heleen Wilkens

5: 11 MIN → PROMO VIDEO

INVLOED CORONA

HYBRIDE
ONDERWIJS

video
INVLOED CORONA

Door COVID-19 werden veel

KUNSTDOCENT KADO
(VAN HET ICO)

lessen gecanceld. Dat had een
enorme weerslag op de zzpkunstdocenten. Een groot deel
gebruikte hun creativiteit voor het
maken van lesvideo’s en livestream
lessen. Hierdoor ontdekten we ook
de meerwaarde van de digitale
mogelijkheden. Deze ervaringen
nemen we mee bij de ontwikkeling
van het Cultuurmenu. Niet als
vervánging van de fysieke lessen,
maar als tóevoeging. Met een

INVLOED CORONA

ZZPREGELING

ontwikkelteam van zzp-ers én een

De regeling draait om

bijdrage vanuit het Fonds voor

deskundigheidsbevordering voor

Cultuurparticipatie werken we aan

creatieve zzp’ers uit Groningen en

hybride onderwijs.

Drenthe. Het ICO participeerde in
de denktank ter voorbereiding van
de trainingen, die plaatsvonden
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1:4 5 MIN → TINEK E VOS

in het najaar van 2021. Het
programma bestond uit: digitale
vaardigheden, hybride Concepten,

In de corona periode kon iedereen

Deelnemende kunstdocenten

online presentatie, online

wel een boost gebruiken.

kregen van het ICO een aantal uren,

cultuuronderwijs voor speciaal

Kunstdocenten zaten te springen

die deelnemende scholen geheel

onderwijs, online cultuuronderwijs

om leuke opdrachten en scholen

op hun eigen manier mochten

voor VMBO & praktijkonderwijs

verlangden meer dan ooit naar

inzetten. Een echt cadeau dus: je

& online ondernemerschap. De

inspirerende kunstactiviteiten

pakt het uit en gaat ermee aan

Digital Art Factory ontwikkelde

voor hun leerlingen. Eén en

de slag! Het ICO zorgde voor een

en verzorgde samen met DEN

één is twee! dachten we bij het

willekeurige match. Zo was het voor

(landelijk kennisintituut digitale

ICO. We brachten deze twee

alle partijen een verrassing!

vaardigheden) de trainingen

vragen bij elkaar en zo ontstond

hybride concepten.

‘Kunstdocent Kado.’

CULTUUR
PARTICIPATIE
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1 ZORG
2	WELCOME TO THE
PLAYGROUND
3 AAN
4	DIA DE MUERTOS
5	SYMFONICA IN D
6 DAF
7 KUNSTBENDE

JOSIEN OVER HET
THEMA ‘ZORG’
Josien is als adviseur en

prikkelt kunst de fantasie en

projectleider betrokken bij

vanuit die verbeeldingskracht kan

projecten rondom het thema ‘zorg.’

elke deelnemer zijn eigen verhaal

"WE HEBBEN LEREN KIJKEN
TERWIJL WE DACHTEN DAT WE
DAT EIGENLIJK AL HEEL ERG DEDEN
EN ONTDEKT DAT ALS JE DAT MET
ELKAAR DEELT JE NOG VEEL MEER
GAAT ZIEN. PRACHTIG!"

vertellen. De energie die dat geeft
Hoe is de samenwerking tussen

is fantastisch om te zien.’

Kunst & Cultuur en de zorg tot
stand gekomen?

Wat zijn de speerpunten voor de

‘Het begon met de wens van

komende jaren op dit snijvlak van

Vanboeijen om haar bewoners meer

Zorg en Kunst & Cultuur?

met kunst en cultuur in aanraking

‘We willen de samenwerking

te laten komen. Voor mensen in

met Vanboeijen verankeren en

een zorginstelling is die drempel

uitbreiden naar een samenwerking

vaak hoger. En dat is zonde, want

met andere zorgorganisaties

kunst & cultuur levert een positieve

en culturele partners. Er is

bijdrage aan iemands gezondheid

gelukkig steeds meer aandacht

en welbevinden. Samen met DAF,

voor de inzet van de kunsten

in samenwerking met

kunstprofessionals uit ons netwerk

in de zorg. Dat zie je terug in

Vanboeijen tot stand

en het Drents Museum ontwikkelde

cultuurnota’s van overheden, in

zijn gekomen. Ze zijn

het ICO daarom een aantal

financieringsmogelijkheden en ook

gefinancierd vanuit het

vernieuwende projecten

bij collega cultuurinstellingen. Ik

preventiefonds van de

en programma’s.’

zie volop kansen en mogelijkheden

gemeente Assen: Pilot

voor de nabije toekomst om hierin

Helmantel / Frida Dichtbij /

met en ván elkaar te leren.’

Street Art Kloosterveen

Kun je toelichten op welke wijze
Kunst & Cultuur bijdraagt het
sociaal welbevinden van deze
doelgroep?
‘Bij Vanboeijen heb ik gezien hoe
er ontmoeting plaatsvond door
middel van kunst; kunst verbindt.
Verschillen vallen weg en iedereen
kan meedoen in de samenleving.
Dat geeft een trots gevoel. Ook

SAMENWERKING
VANBOEIJEN
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Een aantal projecten die

ZORG

FRIDA
DICHTBIJ
Gedurende de tentoonstelling

kunstenaar aan de (woon)locatie,

Viva la Frida! werkten het Drents

een interactieve rondleiding

Museum, Vanboeijen en het ICO

middels een live-stream of een

samen aan het project Frida

studio uitzending vanuit het Drents

Dichtbij. Een vervolg op de Pilot

Museum en als afsluiting een

Helmantel. Het doel was om kunst

atelier op locatie.

toegankelijk te maken voor mensen
met een verstandelijke beperking
en het stimuleren van creativiteit
middels het atelier op locatie.
Dit deden we met een een
48
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kennismakingsbezoek door de

ZORG

PILOT HELMANTEL
Oorspronkelijk was het idee om

Na een kennismakingsbezoek

met bewoners van Vanboeijen een

aan de woonlocatie van een

bezoek aan het Drents Museum

kunstenaar, volgde een livestream

te brengen, met aansluitend een

vanuit het Drents Museum. Deze

atelier op locatie verzorgd door

werd op de woonlocatie door de

het ICO. Door COVID-19 moesten

kunstenaar begeleid. Vervolgens

we echter opzoek naar een online

gingen cliënten zelf aan de slag in

alternatief. Dat vonden we!

het atelier op locatie.

11:5 1 MIN → AF TERMOVIE

‘We openen onze ogen en zien van alles om ons heen, maar
écht kijken is wanneer je even stilstaat bij wat je ziet’
Demi Tanalepy, dansdocent

ZORG

STREET ART
KLOOSTERVEEN
In september startte het ICO, samen

aan verschillende kunstvormen in

met Stichting Vanboeijen en Vaart

de wijk. Zo liepen buurtbewoners

Welzijn, met het project ‘Street Art

samen met beeldend kunstenaar

Kloosterveen.’ Een project waarbij

Gejan Stol en media- en dansdocent

bewoners van de Vanboeijen

Demi Tanalepy een kijkroute door de

woonlocatie in Kloosterveen én

wijk. Én gingen ze zelf aan de slag

andere wijkbewoners, samenwerken

in het Street Art Atelier.

6:3 7 MIN → K UNST IN K LOOSTERVEEN
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ZORG

VR-ATELIER
Bewoners van Vanboeijen hadden

Zo ontstond -in samenwerking met

behoefte aan activiteiten op het

Digital Art Factory en kunstenaar

gebied van kunst. De jongeren

Gejan Stol- het VR atelier. Een

gaven daarbij specifiek aan dat

tijdelijk Atelier voor jongeren

ze graag graffiti wilden maken.

waarbij zij in de digitale wereld,

Vanboeijen had de wens om deze

hun game ervaring om kunnen

behoefte te koppelen aan het

zetten naar creativiteit. Dit was

tegengaan van gameverslaving bij

zo’n groot succes dat Vanboeijen in

jongeren.

2022 een eigen VR atelier opent, in
samenwerking met ICO en DAF.

TITEL PAGINA
ONDERWERP

TITEL PAGINA
ONDERWERP

6:20 MIN → AF TERMOVIE

WELCOME TO
THE PLAYGROUND
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Het ICO vindt het belangrijk dat

Vanwege corona ging dit in 2021

Drentse jongeren hun eigen

voor de tweede keer niet live door.

culturele talenten leren kennen en

In plaats daarvan organiseerden

ontplooien. In 2018 ontwikkelde

we, in samenwerking met K&C en

het ICO voor het Bevrijdingsfestival

het Noordpool Orkest een prachtig

Sinds januari 2021 zijn de

natuur, sport, en natuurlijk ook

Drenthe ‘Welcome to the

online alternatief. Live vanuit

naschoolse activiteiten in Assen

cultuur. Op dat laatste vlak

Playground;’ een speelplaats

theater DNK werd ‘de Vrijheid Suite’

belegd bij Vaart Welzijn. Sinds

speelt het ICO een grote rol als

waar Drentse jongeren op een

uitgezonden. Hierin was uiteraard

de zomer van dat jaar neemt het

netwerkpartner, meedenker en

laagdrempelige manier in aanraking

plaats voor artiesten van Welcome

ICO deel aan een denktank rond

-organisator. We gaan voor een

komen met én participeren in kunst

to the Playground: Salomé, Christy

het verder ontwikkelen van de

mooi scala aan activiteiten, zodat

en cultuur.

en Muze.

naschoolse activiteiten. Dit heeft

kinderen de verscheidenheid

geleid tot AAN: Asser Activiteiten

en rijkdom van cultuur kunnen

na School. Onder die noemer zullen

ontdekken op hun eigen manier,

vanaf 2022 allerlei wijkgerichte

in hun eigen leefomgeving.

AAN

activiteiten plaatsvinden rond

DIA DE MUERTOS

SYMFONICA IN D

In aansluiting op de tentoonstelling

die middag door de binnenstad.

Symfonica in D is een jaarlijkse

Het orkest en het koor studeerden

‘Viva la Frida’ in het Drents

Asser kunstenaar Pirmin Rengers

Jeugdorkesten- en korendag voor

dit lied in. Daar zijn vervolgens

Museum, werd in Assen op

ontwikkelde in samenwerking

Drentse jongeren van 7 t/m 20 jaar.

opnames van gemaakt, waar DAF’er

2 november de Mexicaanse

met het ICO een tutorial voor het

Het wordt georganiseerd door K&C,

Lotus Nippérus een prachtige

herdenkingsdag 'Día de Muertos'

maken van prachtige maskers,

CultuurKlik, Facet en ICO. De editie

videoclip bij maakte.’

(dag van de doden) gevierd.

die deelnemers tijdens de parade

van 2020 werd in verband met

Een feestelijke optocht met

konden gebruiken.

Corona verplaatst naar het voorjaar

In het najaar speelde Symfonica

van 2021. Dat werd uiteindelijk

in D na twee jaar weer live in het

een digitale versie. Maar wat voor

Atlas Theater in Emmen. Hier deden

één! Wijnand van Klaveren en

ongeveer 60 orkestleden en 40

Martijje Lubbers schreven samen

koorleden aan mee. RTV Drenthe

het lied met de titel ‘Zelfs dan.’

maakte een mooi verslag van de

Productieleider Sandra Wester:

dag.

muziek, dans en theater trok

‘Het gaat erover dat je onder alle
54
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omstandigheden -zoals coronaaltijd muziek kan maken.

verslag van de dag

0:28 MIN → DIA DE MUER TOS

6: 10 MIN → "ZELFS DAN" - SYMFONICA IN D

DIGITAL ART
FACTORY (DAF)
DAF is een digitale en fysieke ontmoetingsen 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.
56
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4: 16 MIN → OVER DAF

feiten → Assen

Locaties
Er in een DAF locatie in Assen,

DAF Appingedam opende in juli

Gieten en Appingedam. Met wie

2021 haar deuren. Een overzicht

werken zij samen? En hoe doen ze

van deze locatie volgt in het

dat? Voor Assen en Gieten hebben

jaarbericht van 2022!

we een aantal feiten over 2021 op
een rij gezet.

feiten → Gieten

DAF

SCHOLENTOUR
DAF ASSEN
In 2021 organiseerde DAF

De tweede scholentour werd

twee keer een scholentour

georganiseerd vanuit Sterk

voor de bovenbouw van het

Techniekonderwijs. Om aandacht

Primair Onderwijs. De eerste

te vragen voor zowel het

tour werd gefinancierd vanuit

techniekonderwijs als voor de

een gemeentelijke subsidie

Techniek Tastbaar beurs, is DAF

voor startende zzp-ers. DAF

gevraagd om techniek in de

ontwikkelde in samenwerking

scholen te brengen. Dat deden we

‘Ondanks dat we de bezoekers niet

met externe kunstdocenten

uiteraard in een DAF jasje. We lieten

live konden ontvangen, was het een

verschillende workshops waarin

van alles zien én natuurlijk mochten

feestje! We hebben er een typische

de DAF werkwijze centraal stond.

leerlingen ook zelf aan de slag met

DAF-draai aan gegeven.’

De zzp-kunstdocenten gaven de

techniek.

workshops op de scholen.
Dennis Molema (rechts onder in beeld)
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DAF coach in Appingedam

DAF

OPENING
DAF APPINGEDAM
Na de zomervakantie opende DAF

De officiële opening werd in

een derde locatie in Appingedam.

verband met COVID-19 uitgesteld

Tot de uiteindelijke DAF locatie

en vond plaats in februari 2022.

op het terrein van de Eemsdelta

Wethouder Jan Menninga kwam

Campus klaar is, is DAF gehuisvest

persoonlijk langs om het lintje door

in de techniekvleugel van het

te knippen. Dit deed hij geheel in

Noorderpoort College.

DAF-stijl, namelijk in Virtual Reality!

1:4 6 MIN → LUK AS (GROEP 8) VER TELT WAT HEM A ANSPREEK T BIJ DAF

DAF

ANIMATIES
VOOR FILMFESTIVAL
Met de programma’s KersVers

films uit Nederland, gemaakt

en Noordsterren geeft het

door vrouwelijke filmmakers.

Internationaal Film Festival

Noordsterren is het podium

Assen ruimte aan korte films

voor alle filmmakers uit de drie

van opkomende filmmakers.

noordelijke provincies. Daffers Lucy

KersVers richt zich op nationale

en Night werkten aan verschillende

talentontwikkeling door de

animaties.

programmering van korte

K ERSVERS

DAF

ALTER EGO
UNDERLIGHT
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Tijdens de lockdown bedachten

Via Discord hielden we onderling

we het online project ‘Alter ego

contact over het ontwerpproces,

underlight.’ Daffer Mats ontwierp

dat geleid werd door daffer Lotus.

een paspop die we in veelvoud in

Tijdens Art Fusion hadden we een

3d uitprintten. Alle daffers kregen

expositie met deze poppen. Een

een paspop opgestuurd, waarmee

aantal ervan werkten we full size

ze thuis konden werken aan hun

uit. Het project loopt door in 2022.

alter ego. Hoe zie je jezelf in de

Op de website van DAF houden we

toekomst? Hoe zie je jezelf het

een blog bij over dit project.
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liefst? Alles is mogelijk!

naar de blog

NOORDSTERREN

DAF

DAF

ONLINE
SMEEDWORKSHOPS WORKSHOP
FOTOBEWERKING

Via een Daffer komen we in contact
met Samuel, een jonge smid die zijn
kennis wel wil delen. Hij komt langs

0:52 MIN → AR T FUSION

Tijdens de lockdown organiseerde

op een zaterDAF en elke Daffer die

DAF -in samenwerking met de

dat wil, mag smeden. Samuel neemt

bibliotheek Gieten- twee online

zijn smidsvuur mee, aambeelden en

wokshops fotobewerking. Eén voor

het benodigde gereedschap. Dat

kinderen tussen de 8 en 12 jaar en

smeden blijkt nog niet zo makkelijk.

één voor volwassenen.
De ene Daffer is goed voorbereid
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De deelnemers werkten vanuit huis

en heeft er van alles over gelezen.

op een tablet. Met een app die ze

De andere Daffer weet van niets

van tevoren hadden gedownload en

maar kijkt zijn ogen uit. Ontzettend

enige uitleg, konden ze vervolgens

gaaf om deze techniek eens uit te

met hun eigen materiaal aan de

proberen!

slag. Beide workshops waren een
succes!

DAF

ART FUSION
In juni 2021 versoepelden de

Ros (theatermaker en eigenaar van

coronamaatregelen. We wilden

de Ros Theater- en Musicalschool

iets organiseren waarmee de

Drenthe) bedachten we Art Fusion.

jongeren kunst eindelijk weer live

Het resultaat? Een spetterende

konden beleven. Samen met Saskia

eind jam sessie waarbij DAF, theater

Rozeveld (violist en dirigent van het

en muziek samenkwamen.

Keuning Jeugd Orkest) en Anita

"Digitaal les geven kan goed werken,
ook voor grote groepen. De kunst is
om te zorgen dat deelnemers écht
zelf aan de slag kunnen achter hun
scherm."
Raymond
coördinator DAF
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DAF

ONLINE WORKSHOP
PRIMENIUS
DAF coach Raymond nam in april

Aan de hand van korte opdrachten

50 directeuren van Stichting

ontdekten de deelnemers hoe je

Primenius mee in de wondere

kunst maakt met behulp van een

wereld van Digital Art en Game

tablet. Ze speelden met foto’s en

Design. Dit deed hij tijdens een

bewerkten deze tot bewegende

online les vanuit de studio op

beelden.

Podium Zuidhaege.
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Dominique, Maarten en Judith

KUNSTBENDE
Kunstbende is sinds 1991 het landelijke

Dominique van Waesberge

talentontwikkelingstraject en een

regiocoördinator

netwerkorganisatie voor jong en creatief

maakt mijn werk erg leuk. Het

talent in de leeftijd van dertien tot en met

jonge talenten en een uur later zit

achttien jaar. Het biedt jongeren een podium
op het gebied van Dans, DJ, Expo, Fashion,
Film, Influencer, Muziek, Taal en Theater.

“De veelzijdigheid van mijn rol
ene moment heb ik contact met
67

ik aan tafel bij bijvoorbeeld een

Judith Harkema

cultuurcoach van de gemeente.

vervangend regiocoördinator

Maar toch steeds met hetzelfde

“Bij het ICO verving ik Dominique

doel: de talentontwikkeling van

een aantal maanden, als

jongeren stimuleren.”

regiocoördinator van Kunstbende

Aan de hand van workshops, coaching
en de regionale voorronde stimuleert

Drenthe. Dat deed ik met super veel
plezier! Ik mocht een onwijs toffe
Maarten Tegels

workshopdag organiseren én de

Kunstbende jongeren om hun talent te

projectondersteuner

voorronde van Kunstbende Drenthe

“Ik ondersteun Kunstbende

coördineren. Ik heb veel Drents

ontdekken, ontwikkelen en exposeren. En

Drenthe bij de organisatie van de

talent ontmoet en zien stralen

tevens hun cultuurdeelname (inter)nationaal

voorronde en de verschillende

op het podium. Een prachtige

optredens. Dat doe ik voornamelijk

ervaring!”

te vergroten door middel van wedstrijden,

op technisch gebied. Het leuke

projecten en festivals.

proces betrokken bent en dat je

is dat je vanaf het begin bij het
tijdens de voorronde alles samen
ziet komen.”
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K UNSTBENDE

KLUB KUNSTBENDE
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"KUNSTBENDE WAS
VOOR MIJ, NAAST EEN
FANTASTISCHE PLEK
VOOR ONTWIKKELING,
EEN GOEDE STIMULANS
OM MIJN BESTE WERK
OP HET PODIUM TE
BRENGEN."
Jort Ploos van Amstel
Winnaar 3e prijs landelijk in de categorie ‘film’

In 2021 introduceerde Kunstbende

podia, zonder verplichting tot

Drenthe Klub Kunstbende; een

deelname aan de wedstrijd. Via dit

laagdrempelig membership

membershipnetwerk werken we

waarmee jongeren kunnen

aan de Kunstbende Community.

deelnemen aan allerlei onderdelen.

Online, via hun eigen Kunstbende

Dit breidt de komende jaren

profiel, kunnen jonge makers elkaar

steeds meer uit. Denk aan

opzoeken, elkaars werk bekijken

kennismakingsworkshops,

en met elkaar in contact komen via

netwerkbijeenkomsten,

oproepen.

inspiratiesessies en open

BEK IJK DE
AF TERMOVIE
VAN DE
VOORRONDE

ICO IN
CIJFERS
TITEL PAGINA
ONDERWERP

TITEL PAGINA
ONDERWERP
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2021 IN ÉÉN
OOGOPSLAG

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

Assen

100

80

60

40

0

20

totaal aantal projecten per gemeente

totaal

totaal bereik per gemeente

185

totaal

37.823,00

98

AA en Hunze

28

Tynaarlo

24

Assen

22.594,00

Noorderveld

1

Aa en Hunze

4.720,00

Midden-Drenthe

1

Tynaarlo

8.927,00

Noorderveld

40,00

Midden-Drenthe

68,00

Overig

1.474,00

33

Overige

72

aantal fte's

415.326

9

omzet in het
onderwijs en
amateurkunst

ICO
medewerkers

Netwerkdocenten

243.187

6

fondsen,
sponsoring,
incl. subsidie

995.918

3

0

reguliere
subsidie

15

1.654.431

12

totaal

1000000

800000

600000

400000

200000

0

omzet

73

12,07

3,34

PROJECTEN
PER GEMEENTE

2020 2021

25

20

15

10

5

0

60

50

40

30

20

10

0

Assen

Tynaarlo
58

PO Regulier. Meer Muziek,
Cultuurmenu, Klasse Muziek

39
27

Voortgezet Onderwijs

21
2

Voortgezet Onderwijs

26
17

Amateurkunst (incl. KB)

14

PO Regulier. Meer Muziek,
Cultuurmenu, Klasse Muziek

3
0

Amateurkunst (incl. KB)

0

16
4

NSA

14

DAF

Overig

0

NSA

2

0
1

DAF

14
18
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1

75

0
1

Overig

0

20

15

10

5

0

Aa en Hunze
PO Regulier. Meer Muziek,
Cultuurmenu, Klasse Muziek

9
17

DAF

Overig

24

Tynaarlo

0
6
0
1

28

Noorderveld

1

Midden-Drenthe

1

Overige

80

98

AA en Hunze
0
0

60

Assen

1
NSA

40

4

Amateurkunst (incl. KB)

20

0

3

100

totaal aantal projecten

1

Voortgezet Onderwijs

33

BEREIK
PER GEMEENTE
Assen

PO
Regulier

PO
Cultuurmenu

Voortgezet
Onderwijs

NSA

Overig

PO Meer
Muziek

PO Klasse
Muziek

Amateurkunst
(incl. KB)

DAF

Totaal

Tynaarlo

2020

2021

1.193

4.389

633

-

5.040

9.500

250

3.049

6.431

4.433

-

620

141

98

4.598

201

-

304

18.286

22.594

2020

2021

707

663

-

258

2.929

6.360

88

802

755

780

-

-

-

64

360

-

-

-

4.839

8.927
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Aa en Hunze

totaal bereik alle gemeentes*

2020

2021

2020

2021

208

380

2.108

5.432

-

-

906

258

2.995

2.473

10.964

18.333

109

1.500

447

5.351

480

163

7.666

5.566

-

100

100

1.260

-

-

141

254

183

104

5.221

725

-

-

494

644

3.975

4.720

28.047

37.823

* In het totaal bereik worden naast Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze,
ook de cijfers uit Midden-Drenthe en Noordenveld meegenomen.

SYMFONICA
TITEL PAGINA
INONDERWERP
D

VRIJHEID SUITE
MET WTTP

RTV Drenthe

RTV Drenthe

EENTITEL PAGINA
BETOVEREND
ONDERWERP LAND ART
HUIS
De Oostermoer

NIEUWE SERIE
OVER BARTJE:
'KINDEREN
VROEG KENNIS
LATEN MAKEN'
RTV Drenthe

CASTINGDAG
BARTJE

#GOCLASSIC

Ditisassen.nl

De Oostermoer

De Schakel

SCHOOLPLEIN
CONCERTEN
MARTIJJE
De Schakel

PILOT
HELMANTEL
Dagblad van het Noorden

ICO IN
DE MEDIA
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BRANDSTOF
FESTIVAL
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De Oostermoer

SNEAK
PEAK DAF
APPINGEDAM
Dagblad van het Noorden

WINNAARS
KUNSTBENDE
DRENTHE 2021
Assenstad.nl

ICO
IN
2022

TEAM
COMMUNICATIE
CARMEN

MEGAN

"Mijn rol als adviseur Marketing,

‘Naast mijn rol als

Communicatie & Fondsenwerving

projectondersteuner werk ik aan

is erg breed. Zo maak ik

de nodige communicatieklussen.

communicatieplannen voor

Denk bijvoorbeeld aan de opmaak

de lange termijn én buig ik me

van flyers en nieuwsbrieven. Maar

over persberichten die nog

ook aan het up to date houden

dezelfde dag de deur uit moeten.

van onze website en het bijhouden

Het ene moment denk ik mee

van social media. Gezien mijn

over de profilering voor de

beeldende achtergrond is dit een

nieuwe bestuurstichting en het

hele leuke aanvulling op mijn werk

andere moment sta ik collega’s

als projectmedewerker. En ik leer

te fotograferen tijdens een

hiervan nog iedere dag.’

TITEL PAGINA
ONDERWERP

Begin 2022 was het nog afwachten

en cultuur en economie (o.a.

welke invloed het coronavirus zou

stadsprogrammering) verder uit.

fondsaanvraag voor een nieuw

hebben. Gelukkig werd al snel

En ook het Drents Netwerk Jonge

project."

duidelijk dat we live aan cultuur

Kind -dat eerder in dit jaarbericht

kunnen deelnemen. Zo mogen

aan bod kwam- willen we verder bij

we jongeren weer ontvangen

kinderopvangorganisaties en IKC’s

op de DAF locaties. Én kunnen

onder de aandacht brengen.

bijeenkomst, of werk ik aan een
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evenementen zoals Welcome to
the Playground, de voorronde van

De bestuurlijke fusie met K&C

Kunstbende en Symfonica in D

en CultuurKlik leidt tot nog meer

eindelijk weer live plaatsvinden.

inhoudelijke en organisatorische

Ook op scholen kunnen onze

samenwerking tussen de

adviseurs en kunstdocenten weer

drie verbonden organisaties.

volop aan de slag.

Uit de meerjarenplannen
van de stichtingen halen we

Met onze culturele en

innovatiethema’s waarop we

maatschappelijke partners bouwen

gezamenlijk meer maatschappelijke

we het komende jaar initiatieven

impact kunnen realiseren.

op het snijvlak van cultuur en
zorg (bijvoorbeeld Frida Dichtbij)

MET
DANK
AAN

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,

AOC Terra, Back2theStreets,

Stichting Bevrijdingsfestival Drenthe,

Beeldrijk Drenthe, Biblionet

Stichting Impuls Welzijn, Stichting

Drenthe, Bibliotheken Aa en

Phusis, Stichting Plateau, Stichting

Hunze, C+B Museum, Compenta,

Primah, Stichting Primenius, Studio

CKC Drenthe, Cultureel Hart

Neon, Tales of Tomorrow, Prins Claus

Assen, Cultuurconnectie, De

Conservatorium, Stichting Trias,

Kunstbeweging, Dit is Newz, DNK,

Stichting Vertellus, Vaart in Assen,

Dr. Nassau College, Drenthe College,

Vaart Welzijn, Vanboeijen, VGPONN,

Drents Archief, Drents Museum,

We the North, Zorgdomein

Duurzaamheidscentrum Assen,
Fonds voor Cultuurparticipatie,

Alle kunstvakdocenten in ons

Garage TDI, Gemeente Aa en Hunze,

netwerk waar we in 2021 mee

Impuls, Gemeente Assen, Gemeente

hebben samengewerkt!

Midden-Drenthe, Gemeente
Noordenveld, Gemeente Tynaarlo,

De leden van de Raad van Toezicht

Gomarus College, GSG Vincent van

(t/m 31 december 2021)*

Gogh, Het Drentse Landschap,

mevr. M. Kolkman (Miranda)

Hanze Hogeschool, Harens Lyceum,

dhr. W.J.J.M. Hulshof (Willem)

Historisch Anloo, Historische

dhr. A.F. Nicolai (Frits)

Verenigingen in Vries en Tynaarlo,

Mevrouw Y. Turenhout (Yvonne)

Huus van de Toal, Internationaal
Filmfestival Assen, Internationaal
Klompenmuseum Eelde, K&C
Drenthe, Kits Primair, Keuning

* m.i.v. 1 januari 2022 is het ICO bestuurlijk
gefuseerd met K&C en CultuurKlik onder de
naam 'Cultuurzaam.' Deze stichting heeft
een nieuwe Raad van Toezicht.
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