




Een wereld zónder cultuur leidt 
onmiskenbaar tot een verarming 
van de samenleving. Wanneer we 
geluk definiëren als levenskwaliteit 
is het logisch dat een bezoek 
aan een theatervoorstelling, een 
tentoonstelling of het volgen van 
drumles daar positief aan bijdraagt. 
‘Cultuur maakt gelukkig’ is de titel 
van het beleidsplan 2016-2020 van 
K&C. En dat feit is nog onverminderd 
actueel.

George MacKerron, onderzoeker aan de  
London School of Economics, toont in zijn  
Mappiness Project (www.mappiness.org.uk)  

aan dat vier van de zes activiteiten die een geluks-
gevoel op gang brengen, cultuurgerelateerd zijn. 
Op facebook.com/cultuurmaaktgelukkig vertellen 
mensen in korte zelfgemaakte filmpjes waarom 
cultuur hen gelukkig maakt. 
Zowel de wetenschappelijke als menselijke verkla-
ring van het belang van kunst en cultuur motiveert 
de medewerkers van K&C zich dagelijks in te zetten 
voor de kunst en cultuur in Drenthe, om zoveel 
mogelijk kinderen, jongeren, volwassenen en 
senioren kennis te laten maken met - en deel  
te laten nemen aan - kunst en cultuur.

INLEIDING
 

Dit is in 2017 goed gelukt. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit bereiken we meer 
dan 90% van de scholen in het primair onderwijs. Als resultaat zien we een toename van de 
deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziek, dans, theater, film, beeldende kunst, 
media of erfgoed. Leerkrachten die zelf geïnspireerd zijn, kunnen veel beter kinderen en jonge-
ren inspireren met kunst en cultuur.  
In 2017 is cultuuronderwijs beter verankerd in het schoolbeleid. Stap voor stap gaat kunst van 
‘leuk op de vrijdagmiddag’, naar ‘vast op de donderdagochtend’. Verhalen en foto’s laten zien dat 
cultuuronderwijs de verbeeldingskracht prikkelt, het waarnemingsvermogen en de communica-
tieve vaardigheden van kinderen en jongeren verbetert en ook nog steeds veel plezier geeft.  
Dit adviseren en helpen van leerkrachten om vaardiger te worden, doen we ook in noordelijk 
verband. In Drenthe met de drie kunstencentra binnen Stichting Compenta en met Friesland en 
Groningen binnen We The North: het programma dat het culturele leven in Noord-Nederland 
dynamisch en vitaal wil houden. 
 
In haar meerjarenbeleidsplan cultuur geeft de provincie Drenthe aan dat zij de samenwerking 
tussen organisaties, ondernemerschap, creatieve industrie, toonaangevende evenementen 
en de zichtbaarheid van cultuur wil stimuleren. K&C ziet in alle genoemde punten een rol voor 
zichzelf weggelegd. De vraag naar een advies- of aanjaagfunctie, de rol van expertisecentrum, 
platform en netwerkorganisatie: het past K&C allemaal. 
De samenwerking van K&C met het onderwijs, culturele instellingen en overige betrokkenen 
krijgt vorm in projecten zoals Oktobermaand Kindermaand, Culturele Mobiliteit, Drentse 
Uitmaand en Gekleurd Grijs. We hebben in 2017 vaak gesproken met de Provincie en fondsen, 
zoals VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie over talentontwikkeling. Een aantal prachtige 
projecten zijn hieruit ontstaan, zoals ‘Identitijd’ om de kruisbestuiving tussen amateurs en pro-
fessionele beeldend kunstenaars te stimuleren en ‘Maak het in Drenthe’, een project dat ama-
teurs in staat stelde zelf evenementen te organiseren om hun kennis te vergroten. K&C staat 
voor een brede basis: iedereen moet de kans krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen. En dat 
geldt zowel voor de oudere dame achter haar rollator op het podium in Zuidlaren bij AIR dans 
als de jonge danceproducer op de talentstage van PopSport en het Bevrijdingsfestival in Assen. 

Marieke Vegt, directeur | Assen, maart 2018
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K&C werkt met en vanuit de kunsten 
aan het versterken van de culturele 
infrastructuur en de culturele omgeving 
van Drenthe. Het sterker maken 
van de ander, zowel inhoudelijk als 
organisatorisch, staat daarbij voor de 
medewerkers centraal. 
De rol van K&C als provinciale steun-
functie (in overeenstemming met de 
provinciale Cultuurnota 2017 - 2020) 
wordt ingevuld door middel van een 
aantal taken. We geven de lezer een 
overzicht, overigens zonder helemaal 
volledig te zijn. 

Cultuuraanjager

K&C werkt op verschillende gebieden als ‘cultuuraanjager’. 
Bijvoorbeeld door zowel het beleid als de praktijk van het 
cultuuronderwijs te ondersteunen. Maar ook door te zor-
gen voor goede regionale spreiding en toegankelijkheid 
van het professionele culturele aanbod voor de scholen.  
Als het gaat om talentontwikkeling speelt K&C een belang-
rijke rol door middel van allerlei projecten. Zo organiseert 
K&C in 2017 en 2018 samen met Stichting Beeldruimte in 
Overijssel het project ‘Identitijd’, waarbij amateurs en 
professionals aan elkaar worden gekoppeld en van elkaar 
leren. Naast het bieden van tentoonstellingsruimte kun-
nen deelnemers kennis vergaren tijdens Inspiratie- en 
Verdiepingsdagen en kunnen zij hun werk bepreken met 
professionele kunstenaars. Het publiek wordt tijdens de 
expositieperiode uitgenodigd om, via een stemadvies, 
samen met een jury te bepalen welke deelnemende kun-
stenaars worden uitgenodigd voor een masterclasstraject. 
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Deelnemer Drenten uit de pap: “We zijn erg blij met het hele 
traject. Als alles eenmaal achter de rug is zijn we met de band 
ongetwijfeld weer heel wat stappen verder.”

Talentprijs Cultuur 

K&C reikt jaarlijks de Drentse Talentprijs Cultuur uit. De 
prijs is bestemd voor jong talent uit Drenthe. Doel van de 
prijs is om de winnaar te stimuleren zich verder te bekwa-
men en zijn of haar talent verder te ontwikkelen. In 2017 
werd de Drentse Talentprijs Cultuur uitgereikt aan Cody 
Hidding, bekend als dj Code-E. Cody kreeg de prijs van-
wege zijn prestaties in de hardstyle/electronische muziek. 
Hij staat nu onder contract bij een van de grootste hards-
tyle platenmaatschappijen ter wereld, draait op grote fes-
tivals en heeft zijn eigen EP uitgebracht.  

 

Advisering 

K&C probeert het culturele veld met adviezen te onder-
steunen in hun vraag naar kennis, samenwerkingspartners 
en bijvoorbeeld fondsenwerving. Dankzij die adviezen lukt 
het cultureel ondernemers steeds beter om hun plan-
nen en ambities te verwezenlijken. Iedereen kan bij K&C 
terecht, de festivalorganisator, de zelfstandig beeldend 
kunstenaar, maar ook de dansschoolhouder en fotograaf; 
amateur en professional.

Deelnemer aan de Inspiratiedag: “Ik kan terugzien op een 
geslaagde inspiratiedag. De keuze van sprekers en hun verhaal 
is een reden voor mij om verder na te denken over Kunst en de 
plaats die het inneemt in de samenleving. Met name de inbreng 
van kunstenaar Heikens maakte op mij diepe indruk. Hierdoor 
wordt er opnieuw door haar inbreng impuls gegeven om te besef-
fen hoe kwetsbaar autonome kunst is. Ook Hooghiemstra gaf aan 
daar mee te maken te hebben en dat je concessies moet doen. 
Dit is wel waar het over gaat: kunst moet schuren. Je te denken 
geven... Zie hierbij in context ook al de discussie rond Mannes de 
Hond als openbaar kunstwerk op het stationsplein in Assen. De 
concessies die men verwacht van de kunstenaar t.a.v. de uitvoe-
ring en de discussie vooraf. In dit opzicht voor mij goede keuzes 
van sprekers ter inspiratie. De dag was mooi georganiseerd gast-
vrij en een prachtige locatie hiervoor. Mijn hartelijke dank.
Ik heb me laten inspireren en denk er nu verder over na of ik mee 
wil gaan doen met de expositie.”

Op het gebied van popmuziek zijn er diverse succes-
volle talentontwikkelingsprojecten, zoals Freedom Dance, 
Drenten uit de pap en Popsport Drenthe, waarbij talent-
volle popmuzikanten en dj’s gecoacht worden door  
ervaren muzikanten op het gebied van songwriting,  
podiumpresentatie en promotie. 
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Publiek

K&C maakt zich er sterk voor om het Drentse cultu-
rele aanbod toegankelijk te maken en te verbeteren 
voor het publiek. Voorbeelden van projecten die K&C in 
dit kader organiseert (bijna altijd in samenwerking met 
andere partijen) zijn het seniorenproject Gekleurd Grijs, 
Oktobermaand Kindermaand, de Drentse Uitmaand en de 
Dag van de Drentse Geschiedenis in samenwerking met 
het Drents Archief. 

Het grootste gratis toegankelijke Drentse kinderevene-
ment, Oktobermaand Kindermaand, werd in 2017 voor de 
16e keer georganiseerd. Alle weekenden van oktober kon-
den kinderen van 4 tot en met 12 jaar gratis deelnemen aan 
culturele activiteiten van professionele organisaties. Dit 
jaar werden hier 10.000 kinderen mee bereikt.
 

“Hierbij wil ik nog vermelden dat ik het een hele goede actie vond 
met de entreekaart voor ouders via de voedselbank. Hoewel er 
maar één kaart bij ons is ingeleverd, hebben een oma met klein-
kind een topdag bij ons gehad. Ze zijn de hele dag in ons museum 
geweest!” (Museums Vledder)

Provinciale partner, netwerkpartner, 
bemiddelaar
Via landelijke, noordelijke en provinciale disciplinaire net-
werken realiseerde K&C ook in 2017 contacten en uitwisse-
lingen en werd het culturele veld binnen en buiten Drenthe 
op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen. K&C 
is bemiddelaar en provinciale schakel tussen de verschil-
lende landelijke en lokale netwerken. Door goed positie te 
kiezen (geen aanbieder, maar ondersteuner en bemidde-
laar) en goed kennis te delen, bijvoorbeeld via ontmoetin-
gen, vult K&C de provinciale steunfunctie in.
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De Drentse aanpak van de landelijke 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 
kenmerkt zich door de regie bij de 
scholen te leggen: het budget wordt 
beschikbaar gesteld aan de scholen en 
hun culturele partners. 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een meerjarige lan-
delijke stimuleringsregeling voor cultuureducatie. Doel van 
de regeling is dat scholen en culturele instellingen samen-
werken om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van 
het lesprogramma op basisscholen te maken. De regeling 
wordt in Drenthe uitgevoerd door de kunstencentra en K&C.

Van de scholen die meedoen aan CMK doet 13% (38 scholen) 
ook mee aan Impuls Muziekonderwijs. Van de 25 scholen 
die niet meedoen aan CMK, doet 8% wel mee aan Impuls 
Muziekonderwijs (2 scholen).
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Via de site www.cultuuractief.nl wordt lokaal, regionaal, 
provinciaal en landelijk cultureel aanbod samengebracht 
voor leerkrachten en docenten in alle onderwijssoorten.

In 2017 verscheen het magazine Klasse!, waarin de kunsten- 
centra en K&C de successen laten zien van vier jaar Cultuur- 
educatie met Kwaliteit Drenthe.

Impuls Muziekonderwijs

Naast de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de 
overheid ook de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs 
in het leven geroepen. Een school kan bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie subsidie aanvragen wanneer ze struc-
tureel muzieklessen op school wil verzorgen en de men-
sen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van 
muziekonderwijs. Ook is het de bedoeling dat de school 

In het schooljaar 2017-2018 hebben 261 basisscholen een 
nieuwe aanvraag ingediend voor Cultuureducatie met 
Kwaliteit. Daarvan zijn 240 aanvragen gehonoreerd, 
waarmee 37.102 leerlingen worden bereikt. In 2017 zijn 36 
aanvragen op het gebied van productontwikkeling geho-
noreerd. Dit betekent dat cultureel ondernemers naar 
aanleiding van de vraag van één of meerdere scholen 
cultuureducatieve projecten hebben ontwikkeld. Zo is het 
project Pop en Poëzie op z’n Drents ontstaan, het project 
Prehistorische tijdreizen en De Knutselkeet. 

Samenwerking binnen Compenta

Een van de doelen van K&C is om het cultuuronderwijs op 
de basisschool vanzelfsprekend te laten zijn door door-
gaande leerlijnen te realiseren, maar ook door de kunsten 
te koppelen aan andere vakken als taal en rekenen. Engels 
kun je heel goed leren door een lied te zingen en dans 
kun je inzetten bij rekenen. In het samenwerkingsverband 
Compenta, de Drentse kunstencentra en K&C, werken 
we aan (teambrede) deskundigheid op de scholen op het 
gebied van kunst, erfgoed en media. We stimuleren scho-
len doorgaande culturele leerlijnen te ontwikkelen en leren 
leerkrachten hoe zij (nog meer) kunnen samenwerken met 
de culturele omgeving (muziekdocenten, beeldend kun-
stenaars) om het cultuuronderwijs op hun school vorm en 
inhoud te geven.  
 
In 2017 zijn er zeven werksessies geweest voor de ICC’ers 
(Interne Cultuur Coördinatoren) op de basisscholen. Met 
ruim 200 deelnemers is met deze werksessies een grote 
groep bereikt, die praktisch werd ondersteund met hun 
aanvraag in het kader van de regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit II. Via de website www.compenta.nl is het scho-
lingsaanbod (workshops en bijeenkomsten) en een aantal 
praktische stappenplannen voor een doorlopende leerlijn 
gepubliceerd. Met ruim 70.000 paginaweergaven is het 
een veel geraadpleegd platform. 

28.6+26.1+24Totaal 
scholen 
Drenthe 

286

Totaal 
aanvragen

261

Totaal 
gehonoreerd

240
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met het feit dat er meer kleinere voorstellingen werden 
geprogrammeerd en de teruglopende leerlingaantallen op 
de Drentse scholen. 
 

Cultuurmenu Drenthe

270 voorstellingen 14.417 leerlingen

428 workshops en  
510 AMV-lessen 6.367 leerlingen

Culturele Mobiliteit

K&C coördineert jaarlijks het busvervoer van leerlingen 
naar de grote culturele instellingen in Drenthe. Dankzij het 
project Culturele Mobiliteit is het voor scholen mogelijk 
tegen gereduceerd tarief een lesprogramma te volgen in 
deze instellingen. 

Culturele Mobiliteit

Vervoerd naar het Drents 
Museum, Drents Archief, 

Gevangenismuseum, 
Herinneringscentrum 

Kamp Westerbork, 
Hunebedcentrum, Museum 
De Buitenplaats en Theater 

De Tamboer 

11.019 leerlingen

Cultuurtraject

In opdracht van de scholen voor voortgezet onderwijs 
programmeert K&C voorstellingen en projecten op deze 
scholen. Dit neemt de scholen de organisatie, coördinatie 
en financiële administratie uit handen.

een verbinding maakt tussen binnenschools en het buiten-
schools muziekonderwijs door bijvoorbeeld een muziek-
vereniging of muziekschool. De scholen werden bij het 
doen van hun aanvraag begeleid door K&C. In 2017 zijn 
aanvragen van 21 Drentse scholen in het kader van de 
Impuls Muziekonderwijs gehonoreerd. In 2018 wordt het 
budget van deze regeling verhoogd, waardoor nog meer 
scholen er gebruik van kunnen maken

Informatieoverdracht, netwerken  
en kennisdeling
Via gemeentelijke cultuureducatieve netwerken en provin-
ciale ICC-netwerken, het netwerk ‘vereniging cultuurpro-
fielscholen basisonderwijs’ en het netwerk voor speciaal 
onderwijs delen de adviseurs van K&C actuele kennis over 
cultuuronderwijs. Ook zijn we vertegenwoordigd in de lan-
delijke netwerken waar we kennis halen en de resultaten 
uit Drenthe zichtbaar proberen te maken voor de rest van 
Nederland.  
In 2017 is er door K&C weer veel bemiddeld tussen vragers 
en lokale aanbieders. Resultaten van deze bemiddeling 
(adviesgesprekken) zijn onder meer beland in lesbrieven 
en doorlopende leerlijnen en vormden input voor gemeen-
telijk cultuurbeleid. 

Cultuurmenu

Jaarlijks programmeert K&C honderden voorstellingen 
op basisscholen in Drenthe. Hierdoor kunnen duizenden 
kinderen, op kleine en grote scholen, kennismaken met 
professionele dans-, theater-, muziek-, cabaret- en pop-
penvoorstellingen. Zeker voor de kinderen die nooit een 
theater bezoeken is dit een waardevolle ervaring. De voor-
stellingen gaan altijd vergezeld van lesmateriaal, waar-
mee leerlingen voorafgaand of na de voorstelling ook zelf 
creatief aan de slag kunnen. Soms leent het thema van de 
voorstelling zich voor uitgebreide verwerking, een andere 
keer leidt de voorstelling tot gesprekken over maatschap-
pelijke thema’s, waardoor leerlingen leren zich een mening 
te vormen. Er werden in 2017 meer voorstellingen gepro-
grammeerd, voor minder leerlingen. Dit heeft te maken 
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Cultuurtraject Drenthe

94 voorstellingen 10.088 leerlingen

3 excursies 273 leerlingen 

17 workshopdagen 2.188 leerlingen

 
Deskundigheidsbevordering

Jaarlijks biedt K&C de ICC basiscursus aan leerkrachten 
die als cultuurcoördinator op hun school aan de slag wil-
len. Leerkrachten konden in 2017 ook nascholingen volgen, 
bijvoorbeeld op het gebied van drama of dans. Nieuw is 
dat er ook voor het speciaal onderwijs nascholingsmodu-
les zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van erfgoed.  
 
Voor culturele aanbieders is in 2017, met subsidie van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie, een cursus ontwikkeld 
en uitgevoerd met de titel: Geef Handen & Voeten aan 
je idee! Cultureel ondernemen in en rond het onderwijs. 
De cursisten volgden naast de cursusdagen workshops 
op het gebied van administratie, fondsenwerving en 
communicatie.

Project De Band in Borger-Odoorn

In juni 2017 werd het tweejarige project De Band in Borger-
Odoorn afgerond. Leerlingen uit de groepen 5 en 6 van de 
basisscholen in de gemeente maakten op school kennis 
met verschillende muziekinstrumenten en konden binnen 
en buiten schooltijd muzieklessen volgen van plaatselijke 
muziekdocenten en muziekverenigingen. 

Cultuurcoach Jacolien Quarré, coördinator van het project: 
“Wij kijken terug op een succesvol project waarin veel kinderen 
kennis hebben gemaakt met muziek, muziekinstrumenten en 
muzieksoorten en hebben genoten van het samen musiceren. 
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Er zijn mooie samenwerkingen gerealiseerd tussen onderwijs, 
muziekdocenten en lokale verenigingen. Mijn verwachting is dat 
het muziekonderwijs in Borger-Odoorn hierdoor niet een eenma-
lige impuls heeft gehad, maar blijvend is.”

Een van de adviseurs cultuuronderwijs van K&C vertelt: 
“Als adviseur kom ik soms mooie vragen tegen in het 
werkveld. Soms ook verdrietige. Zo belde een cultuurcoör-
dinator van een school mij op met het volgende: “We heb-
ben hier een leerlinge op school wiens moeder op sterven 
ligt. Zij heeft kanker en we weten niet hoe lang ze nog zal 
leven. Het gezin heeft ons gevraagd om met alle kinderen 
uit de klas iets te maken ter nagedachtenis aan de moe-
der. Niet iets droevigs, maar iets om het leven te vieren. 
Heb jij een idee?” Ik voel me vereerd dat ze bij ons aan-
klopt. Kennelijk heeft ze er vertrouwen in. 
Ik denk na en besluit iemand in te schakelen die niet alleen 
goed lesgeeft, maar ook beschikt over een groot empa-
thisch vermogen, iemand die met de situatie om kan gaan. 
Ik vind haar. Ze maakt een prachtig groepskunstwerk met 
de kinderen. Tijdens de afscheidsdienst na het overlijden 
van de moeder wordt het werk onthuld en bewonderd. Er 
is veel herkenning en vooral de persoonlijke briefjes die 
verwerkt zijn in het geheel maken indruk. 
Na afloop spreek ik de kunstenares. Ze vertelt me dat ook 
zij haar moeder verloren heeft toen ze nog een kind was. 
Maar er werd geen aandacht aan besteed op school. Het 
doet haar goed om nu mee te maken wat ze toen miste.”

Cultuuronderwijs voortgezet onderwijs

Scholen willen graag advies over een te ontwikkelen cul-
tuurvisie, over doorlopende leerlijnen, activiteiten en 
programmering. Onze adviseurs helpen dan ook zoveel 
mogelijk. Ook helpt K&C met het opzetten van specifieke 
projecten, zoals een Shakespeareproject in Diever of een 
kunstproject op het Nassaucollege in Assen in samenwer-
king met het ICO en IVN.  
Voor het vmbo (en het voortgezet speciaal onderwijs  
en het praktijkonderwijs) organiseerde K&C in 2017 een  
voorlichtingsbijeenkomst met het Fonds voor Cultuur-
participatie over de beschikbare subsidieregelingen voor 
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specifiek deze scholen. Dit resulteerde in diverse project-
aanvragen, waarvan drie projecten ook daadwerkelijk zijn 
gehonoreerd. Het vmbo en het Praktijkonderwijs in Emmen 
kreeg bijvoorbeeld een driejarige subsidie om drie leerlijnen 
cultureel erfgoed te ontwikkelen. Het projectteam wordt 
ondersteund door De Kunstbeweging en K&C.

Art Based Learning 

Speciaal voor kunst- en CKV-docenten in het voortgezet 
onderwijs organiseerde K&C in november 2017 de work-
shop Art Based Learning. De ABL-methodiek biedt docen-
ten structuur bij het geven van lessen en leert leerlingen 
met kunst om te gaan en daardoor over zichzelf te leren. 
Leerlingen gaan via de ABL-methode even helemaal op 
in het kunstwerk en nemen de tijd om hun gedachten te 
laten gaan over opborrelende vragen. De ABL-methodiek 
is in 2012 ontwikkeld door dr. Jeroen Lutters en neemt 
kunst als kennisbron voor allerlei levensvragen. 

Reactie van een deelneemster: “Interessante workshop leuk 
om te vergelijken met mijn kennis en ervaring op het gebied van 
kunstzinnig dynamisch coachen. De organisatie was uitstekend, 
workshop inhoud prima (samen lerend ontdekkend (open)vragen 
stellen interessante materie interactieve uitnodigende open pre-
sentatie), catering: goed en erg lekker, leuke toepasselijke locatie 
makkelijk te bereiken midden in het centrum. Het lijkt mij wel inte-
ressant om door te gaan met de Art Based Learning in 2018. Mooi 
en leerzaam initiatief!”

Onderzoek

K&C coördineert het evaluatieonderzoek binnen de rege-
ling Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe en publiceert 
hierover. In 2017 hebben scholen het evaluatie-instrument 
EVI weer ingevuld. In 2018 wordt er nogmaals geëvalu-
eerd en worden de gegevens door de Rijksuniversiteit 
Groningen onderzocht.
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In 2017 heeft K&C in samenwerking met 
de noordelijke overheden, Kunstkade 
en Keunstwurk gewerkt aan een 
integraal plan voor een Noordelijke 
Cultuuracademie. Het plan sluit naadloos 
aan op de ambities van Cultuureducatie 
met Kwaliteit in Drenthe. 
 
In opdracht van de gemeente Emmen, heeft K&C in 2017 in  
samenwerking met Healthy Ageing Noord-Nederland en 
het Zorginnovatieplatform, een symposium georganiseerd 
over ouderen en cultuurparticipatie onder de titel ‘Zin-
tuigen’. Het symposium werd georganiseerd in het kader 
van het programma Art 66 van We The North. 175 deelne-
mers uit Noord-Nederland bezochten het symposium en 
deden mee aan de workshops. 
 
Aanvullend op haar rol binnen We The North helpt K&C als 
partner van de provincie Drenthe ook mee bij het reali-
seren van (grootschalige) onderscheidende projecten in 
deze provincie, zoals het Bevrijdingsfestival met het enige 
dancepodium van Nederland, Symphony in Blue en Podium 
Platteland.

3/ 
WE THE
NORTH
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K&C wil zoveel mogelijk mensen kennis 
laten maken met kunst en cultuur, zowel 
actief (door zelf te doen) als receptief 
(kijken en luisteren). We zorgen voor 
coaching van talenten, we bieden podia, 
bijvoorbeeld tijdens het internationale 
showcasefestival Eurosonic en we 
proberen nieuw talent te ontdekken.

Talentontwikkeling

K&C biedt op vier niveaus van talentontwikkeling onder-
steuning: van kennismaking (veelal op basisscholen) naar 
actieve beoefening van amateurkunst via de wens om te 
professionaliseren naar de ‘echte’ professional. Op al deze 
niveaus biedt K&C coaching en ondersteuning, door de 
inzet van specialisten. 
Door talenten een podium te bieden kunnen zij zich verder 
ontwikkelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van 
de podiumkunsten en de beeldende kunst.  
Een voorbeeld is het project ‘Muzikaal talent in het Drents 
Parlement’. Provinciale Staten bieden twee keer per jaar 
een podium aan een Drents talent. In 2017 was dat bijvoor-
beeld Rik Vinke, winnaar van het Drents Liedjesfestival, die 
tijdens de laatste vergadering van de provinciale staten 
voor het zomerreces optrad.  
Designers (professioneel en amateurs) werd een podium 
geboden in het Biobased Pop-Up Museum en tijdens het 
Bevrijdingsfestival Drenthe traden dj’s op in het kader van 
het Freedom Dance project.  
 
In het kader van coaching en scouting kende het pro-
ject Popsport Drenthe dit jaar twee trajecten: een traject 
met singer-songwriters: Daisy en Josie Miller (resp. 1e en 
3e prijs Kunstbende 2017), Muad (duo slagwerk en gitaar) 
en Triple Trouble (jonge bluesrockband) en één traject 
met zeven dj-producers, waaronder de winnaar van de 
Kunstbende 2017. Zij werden gecoacht door professionals 
uit de pop- en dancewereld.  

4/ 
CULTUUR
PARTICIPATIE
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website weer geheel geüpdatet, waardoor de bezoeker 
een goed overzicht krijgt van het culturele landschap in 
Drenthe. 
In opdracht van en in samenwerking met de provincie is 
een website gerealiseerd met daarop de verschillende 
community art projecten die de afgelopen jaren in Drenthe 
hebben plaatsgevonden. 
Door middel van nieuwsbrieven worden specifieke doel-
groepen bediend, op het gebied van popmuziek, erfgoed, 
beeldende kunst en in het kader van Kunsthuis Drenthe, 
een platform voor amateurkuntenaars. In 2017 verstuurde 
K&C 36 van deze specifieke nieuwsbrieven, waarin de 
abonnees werd gewezen op mogelijke talentontwikkelings- 
trajecten en ander relevant nieuws. 
 
Veel van het werk van de adviseurs van K&C gebeurt ach-
ter de schermen. Zij adviseren individuele popmuzikan-
ten, dansers, initiatiefnemers van culturele evenementen, 
beeldend kunstenaars, maar ook culturele organisaties als 
musea, particuliere muziekscholen et cetera. 
K&C heeft een adviseur fondsenwerving en projecten die 
jaarlijks gemiddeld 55 adviesgesprekken voert. De advi-
seur geeft aan welke fondsen kunnen worden aange-
schreven en met welke aandachtspunten rekening moet 
worden gehouden om een subsidieaanvraag gehonoreerd 
te krijgen. Ook kijkt de adviseur mee met het project-
plan en de begroting. In 2017 vonden er gesprekken plaats 
met bijvoorbeeld Living Labs Emmen, Theater Hofpoort 
Coevorden, muziekproductie Sleen, Boerenrockfestival 
Drouwenermond, Beiler Videoclub, Harmonie Gasselte, 
Grollo Flute Sessions en Stichting levende geschiedenis in 
Hoogeveen.

Internationaal

Door internationaal samen te werken krijgen Drentse 
talenten en organisaties de kans hun horizon te verbre-
den en mensen elders in Europa te ontmoeten die een 
zelfde passie hebben. K&C werd in november 2017 uitge-
nodigd door de Europese Commissie om deel te nemen 
aan een tender in Bulgarije. Hier is met Casa delle Culture 
uit Ancona (Italië) geprobeerd een community art pro-
ject te realiseren, waarvan de aanvraag helaas niet is 

Nog leuk om te vermelden is dat Drenthe de enige pro-
vincie is die sinds 2017 een apart traject voor dj-producers 
uitvoert. Andere provinciale Popsport organisaties willen 
dit voorbeeld volgen, inclusief Popsport Nederland.
 
Samen met de kunstencentra organiseert K&C Symfonica 
in D. Jongeren en kinderen die muzieklessen volgen bij par-
ticulieren, kunnen tijdens deze dag ervaren hoe het is om 
in een groot orkest te spelen. De dag start met repetities 
op instrumentniveau en eindigt met een uitvoering door 
alle deelnemers samen op een groot podium voor publiek.

Kennisdeling en netwerken

Als basis geeft de website www.cultuurwebdrenthe.nl een 
goed cultureel overzicht van alle amateurkunstverenigin-
gen, dansscholen, muziekscholen, historische verenigin-
gen, kunstencentra en andere zelfstandige aanbieders 
van amateurkunst en professionele beeldend kunstenaars 
in Drenthe. Dat zijn er bijna 2.000 stuks. In 2017 is deze 
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dit project konden amateurkunstenaars een financiële 
bijdrage ontvangen om culturele projecten te realise-
ren en hun artistieke vaardigheden te ontwikkelen. (Noot: 
normaal gesproken is een financiële bijdrage bij landelijke 
fondsen alleen mogelijk voor rechtspersonen als stichtingen 
en verenigingen.) Er werden 14 aanvragen van amateur-
kunstenaars gehonoreerd, die gezamenlijk 31.000 euro 
aan donaties kregen. Ook konden we uit deze regeling 
een Werkplaats Theater organiseren op het Kuna festival 
in Dwingeloo, waar het gezelschap Mr. Saigo twee dagen 
lang workshops verzorgde. In 2018 krijgt deze samenwer-
king met VSBfonds een vervolg met het project ‘Donatie 
op Locatie’.

Vreemde Gasten

Het vluchtelingenproject ‘Talent voor Gastvrijheid’ kreeg in 
2017 een vervolg. Het nieuwe traject startte met muzikale 
workshops voor vluchtelingen en inwoners van Drenthe 
in AZC Oranje en resulteerde in de voorstelling ‘Vreemde 
Gasten’ op de zandvlakte naast Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. De muzikale voorstelling wist de 
geschiedenis van de Molukkers in Drenthe te verbinden 
met die van de huidige vluchtelingen. Spelers kwamen uit 
Nederland, Syrië, Irak, de Molukken, Ethiopië en Somalië. 
De muzikale voorstelling werd door een paar honderd 
mensen bezocht.  

Deelnemer Vreemde Gasten: “Geweldig hoe mensen uit ver-
schillende werelddelen in dit project samen kwamen en één 
familie werden.”

Verbinding maatschappelijke thema’s

K&C adviseert bij cultuurprojecten rondom maatschappe-
lijke thema’s, zoals krimp of vergrijzing. Ook organiseert 
zij zelf projecten rond deze thema’s. In 2017 realiseerde 
K&C onder meer in het kader van Gekleurd Grijs het pro-
ject AIR beeldend. Kunstenaar en ‘artist in residence’ 
(oftewel: AIR) Yanthe van Nek was actief in de krimpdor-
pen Zandpol, Veenoord en Nieuw-Amsterdam (gemeente 
Emmen). Zij creëerde met ouderen in woonzorgcentrum 

gehonoreerd. In 2017 werkte K&C aan een project rond 
filmeducatie samen met Ikertze uit San Sebastian (Spanje), 
Magacin Kabare uit Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) en het 
Internationaal Film Festival in Assen. In 2018 horen we of 
dit project kan worden uitgevoerd. 
In de Kunstallianz werken Noord-Nederlandse en 
Noord-Duitse culturele organisaties en welzijnsorgani-
saties aan de realisatie van een aantal projecten en aan 
het eind van het jaar is het project Grenzen-Tradities-
Identiteiten gestart. In dit samenwerkingsverband wer-
ken Emsländische Landschaft, Emsländisches Museum 
Lingen, K&C en de Provincie Drenthe, in het kader van het 
Europees jaar van het Erfgoed, aan gezamenlijke projecten 
met als uitgangspunt ‘immaterieel erfgoed’. 

Samenwerking fondsen

Op het gebied van vernieuwende theatervormen en bij-
zondere producties kreeg onder meer het project ‘Maak 
het in Drenthe’ van K&C en VSBfonds een vervolg. Dankzij 
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van duurzame materialen toonden, werd bezocht door 
ruim 1.300 mensen die naast de designstukken en kunst-
werken kennis namen van de creatieve industrie in Noord-
Nederland en begrippen als circulaire economie, duur-
zaamheid en de problematiek van de plastic soep in de 
wereldzeeën. Aan het slot van de tentoonstellingsperiode 
koos het publiek de winnaar van de ‘Biobased Bokaal’ uit 
de 13 amateurs en professionals die ook een kunstwerk 
in de tentoonstelling toonden. Manon Zomer uit Vierakker 
(Gelderland) won met haar duurzame ontwerp voor een 
‘buitenslaper’ (een hangmat van wol). Verschillende stu-
denten die meewerkten aan het pop-up museum, von-
den na het project makkelijker een ingang bij bedrijven 
waar zij stage wilden lopen en leerden veel over cultureel 
ondernemen. 

K&C stimuleert het cultureel ondernemerschap met 
onderwijsprojecten en de realisatie van creatieve 
broedplaatsen annex kunstenaarsfabrieken, zoals het 
‘Mensenpark’/Rensenpark in de oude dierentuin in Emmen 
en de broedplaats Munitiedepot Nieuw Balinge.

Oldersheem, kinderen van basisschool Zandpol, amateur-
kunstenaars en inwoners van de drie dorpen een (virtu-
ele) nieuwe bewoner, die in een caravan door de dorpen 
reisde. 
Emmen is een van de vijf gemeenten die landelijk meedoet 
aan het tweejarige project ‘Lang leve kunst/Age friendly 
cultural city’, om senioren meer in contact te brengen met 
cultuur. Het doel van het project is om met kunst en cul-
tuur bij te dragen aan de vitaliteit, gezondheid en het wel-
zijn van ouderen. 
In Zuidlaren werkte choreografe Janneke Bruggink met 
de bewoners van woon(zorg)centrum Mozaïek en andere 
senioren in Zuidlaren aan een dansvoorstelling. Aan de 
hand van hun verhalen en de dagelijkse bewegingen van 
de ouderen maakte zij de voorstelling ‘Laat me!’ en de 
vervolgvoorstelling ‘Ik Was wie ik Ben.’

Gekleurd Grijs: actiemaand waarin senioren in Drenthe 
gestimuleerd worden kennis te maken met culturele orga-
nisaties en deel te nemen aan culturele activiteiten. Eén 
van de activiteiten gedurende de maand is het Gekleurd 
Grijs Festival met optredens, workshops en presentaties.  

Creatieve industrie

In het seizoen 2016/2017 heeft K&C een Biobased Pop-Up 
Museum ontwikkeld: het eerste Biobased Museum ter 
wereld dat geheel was gemaakt van duurzame en recycle-
bare materialen met ‘groene’ kunstwerken: een lamp van 
maiszetmeel, een broodtrommel van bamboe, een olifant 
van teenslippers. Het museum werd, in opdracht van K&C, 
gebouwd door studenten van de opleiding Industrieel 
Product Ontwerpen van Hogeschool Windesheim. Zij 
gebruikten hiervoor karton en hout. Naar aanleiding van 
de vraagstukken van een aantal Noord-Nederlandse 
bedrijven ontwikkelden de studenten ook verschillende 
designobjecten voor het museum. Een aantal daarvan 
is zo enthousiast ontvangen dat ze in productie worden 
genomen, zoals het wachthuisje voor e-bikers. Ook een 
biobased lamp en de bamboe lunchbox maken kans op 
productie. 
De expositie van het biobased museum in CBK Emmen, 
waarin ook amateurs en professionals hun kunstwerken 
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Kunst in de openbare ruimte

K&C zorgt voor de verbetering van de relatie met beeldend 
kunstenaars door kennis te delen, kruisbestuiving te stimu-
leren, expertmeetings te organiseren en te adviseren op 
het gebied van fondsenwerving. 

KOR

Op het gebied van kunst in de openbare ruimte (KOR) 
biedt K&C advies en begeleiding van kunstprojecten. 
Medewerkers begeleiden gemeenten, provincie, instellin-
gen en initiatiefgroepen bij de realisatie van kunstwerken. 
Concrete projecten in 2017 waren: 
- Stationsgebied Assen 
- Bruggenproject Assen 
- De poorten van Terheijl
- Kunstwerk Kloosterveste
- Stationsgebied Coevorden 



C'rjfers

Vooruitlopend op de naamsverandering van KEC is de
website van KEC behalve op www.kcdrnl nu ook te vin-
den op www.kunstencuLtuur.nl. K&C haalt Drenthe uit
haar naam, omdat zij ook werkzaamheden in Groningen,
Overijssel en Friesland verricht.

Communicatie Sociaal Financieel

2016 r.o94 volgers Facebook 2016 3r medewerkers
2016

r.16 mln subsidie
provincie Drenthe

2017 r.sr8 volgers Facebook 2ol7 4o medewerkers
r.rg mln subsidie
provincie Drenther.461volgers Twitter 4 stagiaires

2017
2016 2016

2017 r.049 volgers Twitter 2017 z stagiaires 2016 r.ss overige baten

2016 r: websites 2016 2,23o/o ziekleverzuim
2017 r.98 mln overige baten

2017 tz websites 2017 o,5296 ziekteverzuim

2016 5r persberichten

2017 s3 persberichten

2016 r3z online nieuwtjes

2017 r33 online nieuwtjes
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