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Het 25-jarig jubileumjaar 2018 was een echte rollercoaster. Het 
programma stond bol van de extra activiteiten waarmee we onze 
verjaardag vierden. Bij een terugblik sta je stil bij de vraag: wat 
leveren al die extra initiatieven op? 
 
Het jaar bracht een enorme variëteit aan bijeenkomsten, cursussen, publicaties, 
exposities, festivals, voorstellingen en projecten om alle mensen in Drenthe ac-
tief te laten deelnemen aan kunst en cultuur. En niet zomaar een cultureel uit-
stapje, maar een echte verrijking die de werkelijkheid oprekt, die de verbeelding 
prikkelt en die zelfbewuster en creatiever maakt. K&C stimuleert het cultureel 
vermogen van jong en oud. Dit kan echter alleen als er een basis is om op voort 
te bouwen: een lokale samenwerking met én commitment van scholen, over-
heden, culturele partners of maatschappelijke organisaties. Deze basis is in ons 
jubileumjaar versterkt. 

Nog meer scholen nemen deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit en nog meer 
scholen werkten lokaal samen met een kunstenaar of culturele instelling om het 
cultuuronderwijs op school te verbeteren. Uit een in 2018 uitgevoerd evaluatie-
onderzoek blijkt dat de deskundigheid van leerkrachten verder is toegenomen 
en het cultuuronderwijs meer geborgd is in leerlijnen. Een goede humuslaag 
voor bijvoorbeeld de uitvoering van een schoolopera met een opera-ensemble 
en kinderen in een theater. Alle klassen die decors, kostuums en rekwisieten 
maken met heel veel ouders, waarvan een aantal voor het eerst een theater 
bezocht. 
Willen kinderen hun talenten verder ontwikkelen, verwijzen onze adviseurs ze 
door naar de culturele omgeving van muziekdocenten en theaterscholen. We 
blijven ze als K&C echter volgen en betrekken bij onze projecten. Bijvoorbeeld 
voor de realisering van een popup orkest waarin kinderen, die nog niet of weinig 
samenspelen, opeens horen hoe stemmen en instrumenten samen klinken op 
een professioneel podium met licht en geluid. Een betovering. Ook oudere talen-
ten bieden we een podium. Aan ons beeldend project deden in 2018 maar liefst 
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110 Drentse amateurs en professionele beeldend kunstenaars mee. Ze partici-
peerden in workshops, lezingen en een symposium. Kunstenaars werden echt 
uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. 

Gedeputeerde Cees Bijl schreef in zijn voorwoord van de Cultuurnota 2017-2020 
van de Provincie Drenthe dat ‘trots niet per definitie een onderdeel is van de 
Drentse volksaard’. Toch zag hij dat kunst en cultuur een verandering kunnen 
bewerkstelligen: ‘een nieuw elan, zelfbewustzijn en de nodige verbeelding’. Ik 
ben het volkomen met de gedeputeerde eens. Trots kijk ik als directeur terug op 
een veelbewogen jaar en op fantastische resultaten die alleen maar dankzij een 
goede samenwerking met de Provincie Drenthe, landelijke en regionale fondsen, 
Drentse gemeenten, kunstencentra, musea, podia en festivals konden worden 
bereikt. Dankzij de creativiteit en bevlogenheid van de medewerkers van K&C en 
de goede, gelijkwaardige, samenwerking met anderen heb ik er het volste ver-
trouwen in dat we gezamenlijk Drenthe steeds cultureler kunnen maken en de 
Drent trotser op onze provincie.  
 
Marieke Vegt
directeur
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K&C is een expertisecentrum en projectorganisatie die in opdracht 
van overheden activiteiten uitvoert, maar ook zelf evenementen 
bedenkt en daar de financiering voor zoekt. Dit biedt ons de 
mogelijkheid te experimenteren en activiteiten toe te voegen aan 
het culturele landschap van Drenthe.

In opdracht van de provincie stimuleren wij het cultuuronderwijs en de cultuur-
participatie, werken wij aan deskundigheidsbevordering van het amateurkunst-
veld en verspreiden wij informatie over kunst, erfgoed en media. Talentontwikke-
ling is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

De werkzaamheden van K&C zijn in het kort onder te verdelen in een aantal 
werkgebieden:
• Cultuuronderwijs
• Cultuurparticipatie (kunstbeoefening)
• Evenementen 
• Kunst in de Openbare Ruimte
 
In alle werkgebieden helpen wij anderen met advies, ondersteuning en informa-
tie om de kwaliteit van culturele activiteiten te verhogen. Veel van onze activi-
teiten zijn daardoor niet direct zichtbaar voor het publiek. De leerkracht die wij 
ondersteunen met het schrijven van een beleidsplan, de festivalorganisator op 
zoek naar een fonds en de amateurkunstenaar die wil schitteren op een podium, 
helpen wij achter de schermen.
Onze evenementen halen daarentegen vaak het nieuws en worden ook in dit 
jaarverslag beschreven. Het zijn evenementen waar we trots op zijn en waar 
verschillende doelgroepen aan deel kunnen nemen.

Met al onze activiteiten willen we zoveel mogelijk kinderen, jongeren, volwasse-
nen en senioren kennis laten maken met kunstuitingen in de vorm van voorstel-
lingen, concerten en festivals en hen stimuleren hun eigen talenten te ontdekken 
in dans, beeldende kunst, muziek, theater of bijvoorbeeld fotografie. 
Daarnaast helpen wij ambitieuze talenten zich professioneel te ontwikkelen in 
onze coachingsprogramma’s, tijdens wedstrijden en masterclasses.
Gemeenten helpen wij bij het realiseren van kunst op straat of andere gemeen-
telijke culturele activiteiten. Wij werken tijdens onze activiteiten zoveel mogelijk 
samen met andere organisaties en professionele kunstenaars. 
Ook in noordelijk verband wordt er volop samengewerkt om ambities te verwe-
zenlijken. Zo werken we in co-creatie met overheden en collega-instellingen in 
We the North samen aan talentontwikkeling voor popmuziek en podiumkunsten, 
beeldende kunst, het aantrekken van nieuw publiek, het ontwikkelen van een 
cultuuracademie en besteden wij aandacht aan de meertaligheid in Noord-    
Nederland.

STICHTING
KUNST &
CULTUUR
K&C
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Leerlingen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs leren 
op school over de kunstdisciplines, over cultureel erfgoed en over 
media(kunst). Ze leren technieken en vaardigheden van kunst en 
cultuur te gebruiken als expressie- en communicatiemiddel en 
ontdekken zo hun culturele talenten. 

Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk, ze helpen 
kinderen ook de waarde van kunst te begrijpen. Door het kijken en luisteren naar 
cultuuruitingen, cultuurbezoek en lezen over cultuur leren jongeren over heden 
en verleden (historisch besef) en ze ontwikkelen er creatieve competenties mee 
die van belang zijn in hun latere werkzame leven.

Cultuuronderwijs sluit, in een horizontale leerlijn, steeds vaker aan bij andere 
vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en aan een ter-
rein als gezondheidszorg. K&C biedt leerkrachten hierbij de helpende hand met 
ideeën en voorbeeldlessen, vaak in samenwerking met collega-instellingen als 
IVN, Biblionet Drenthe en Drentse musea. K&C helpt leerkrachten en school- 
leiders ook bij de realisering van een doorgaande verticale leerlijn, zodat het 
cultuuronderwijs van groep 1 tot en met groep 8 op elkaar aansluit. 

CULTUUR
ONDERWIJS
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Wat deden wij in 2018 in het Primair 
Onderwijs?
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
Overheden stimuleren scholen om aandacht te besteden aan cultuuronderwijs. 
Het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) heeft ten doel de cultuurlessen 
op school een impuls te geven, waar alle kinderen van profiteren, waar ze plezier 
van hebben en belangrijke vaardigheden van leren. De scholen in Drenthe ma-
ken veelvuldig gebruik van de landelijk beschikbare (financiële) middelen die er 
dankzij dit project zijn, waardoor leerkrachten cursussen en workshops kunnen 
volgen, kunstzinnige projecten met kunstenaars en organisaties kunnen ontwik-
kelen en de kunsten kunnen koppelen aan andere vakken.
K&C en de kunstencentra helpen scholen, in het Drentse samenwerkingsver-
band Compenta, met de aanvraag van de gelden bij het Fonds voor Cultuur-
participatie, het formuleren van beleid en de doelen, en de uitvoering van alle 
plannen.

Aantal scholen per gemeente die in 2018 een CMK-bijdrage  
kregen voor het schooljaar 2018/2019.

Gemeente: Totaal: Bedrag:

Aa en Hunze 11 € 15.1 1 1

Assen 27 € 57.897

Borger-Odoorn 14 € 13.923

Coevorden 22 € 23.265

De Wolden 13 € 15.903

Emmen 55 € 76.797

Hoogeveen 32 € 43.875

Meppel 14 € 28.944

Midden-Drenthe 19 € 27.108

Noordenveld 16 € 23.823

Tynaarlo 16 € 26.289

Westerveld 12 € 12.789

Totaal 251 € 365.724,-
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EVI
De Universiteit Groningen heeft gekeken wat de resultaten van CMK zijn. In het 
schooljaar 2017-2018 deden 25 1  Drentse scholen mee aan de CMK-regeling. Het 
grootste deel van deze scholen heeft plannen om de deskundigheid van het 
team op het gebied van cultuuronderwijs te verbeteren. Dit komt de komende 
jaren ten goede aan de leerlingen. De meeste scholen willen zich ontwikkelen 
op het gebied van muziek, beeldende kunst, erfgoed en theater. 84% van de 
scholen beschikt over een ICC’er of cultuuronderwijskundige, die hard werkt aan 
(extra) cultuuractiviteiten binnen de school.

Méér Muziek in de Klas
Het was de laatste jaren niet meer vanzelfsprekend dat kinderen muziekles op 
school kregen. Dankzij de Stichting Méér Muziek in de Klas en de landelijke sub-
sidieregeling Impuls Muziekonderwijs is dit veranderd. In 2017 en 2018 kregen 58 
scholen in Drenthe de Impuls Muziekonderwijs, waardoor zij ervoor kunnen zor-
gen dat in de klassen weer wordt gezongen, op instrumenten wordt gespeeld en 
naar muziek wordt geluisterd. In 2019 hopen we dat op alle scholen in Drenthe 
weer muziek klinkt. Samen met partners werken wij hard aan een provinciaal 
convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Drenthe.

Leerkrachtenkorendag
Niet alle juffen en meesters vinden het eenvoudig om met hun klas te zingen. 
Speciaal voor deze leerkrachten organiseerde K&C met de kunstencentra een 
Leerkrachtenkorendag. Vijftig leerkrachten volgden twee workshops waarin zij 

Totaal uitgekeerd in 2018: €
 365.724
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allerlei zangopdrachten kregen aangereikt die zij samen met de klas kunnen 
uitvoeren. Ook leerden zij van Chris Tonelli, universitair docent populaire muziek, 
hoe zij met de klas meerstemmig kunnen zingen. De leerkrachten voelden zich 
na deze dag zekerder over het zingen en gingen naar huis met praktische tips 
en trucs die zij direct in de klas konden toepassen. 

Nascholingen
We organiseerden in 2018 nog veel meer nascholingen. Doel is leerkrachten in 
verschillende kunstdisciplines kennis en vaardigheden te geven. Onze mede-
werkers gaven de ICC-cursus voor leerkrachten die het cultuuronderwijs op hun 
school vorm en inhoud willen geven en organiseerden bijvoorbeeld workshops 
voor leerkrachten die zich wilden verdiepen in erfgoed.
Voor directies en bovenschoolse directeuren organiseerden wij voor het eerst 
de cursus Visie, Verbeelding, Verbinding die schoolleiders visie en beleid op 
cultuuronderwijs geeft en hen informeert over cultuureducatie en inhoudelijk 
leiderschap. 

“De input van de sprekers geeft mij een bredere kijk op cultuur. De meningen 
van de sprekers verschillen en je kunt zelf kijken wat het beste bij je eigen 
school past. De volgorde van de sprekers was ook goed, beginnen met inspectie 
en eindigen met een voorbeeld uit de praktijk.”

Maatschappij van Weldadigheid
K&C schreef in samenwerking met de werkgroep scholenproject en de Maat-
schappij van Weldadigheid een educatieplan rond de Maatschappij. In maart 
2019 start een pilot met het lesmateriaal in de klas. In het schooljaar 2019-2020 
wordt het educatieve materiaal opgenomen in de leerlijn erfgoededucatie op de 
scholen in de gemeente Westerveld.

Leg de leerkracht in de watten
Omdat we in 2018 vijfentwintig jaar bestonden deelden we een aantal cadeau-
tjes uit. Zo konden de leerkrachten op de basisscholen intekenen op een (ver-
rassings)voorstelling in het theater. Schouwburg Ogterop in Meppel, het Atlas 
Theater in Emmen, DNK in Assen en De Tamboer in Hoogeveen hadden elk vier 
voorstellingen geselecteerd waar de leerkrachten gratis naar toe mochten. 831 
leerkrachten konden gebruik maken van dit aanbod. 
Met deze actie wilde K&C de leerkrachten bedanken voor hun inzet op het ge-
bied van cultuureducatie. 

“Gisteravond zijn wij naar de musical Expeditie Eiland geweest met een aantal 
collega’s. We hebben genoten! Namens alle collega’s bedankt!!”
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De Mikado
K&C ondersteunt scholen op verzoek met de uitvoering van concrete plannen. In 
Nieuw-Buinen hielp onze cultuurcoach basisschool De Poolster bij de uitvoering 
van de opera De Mikado. 130 leerlingen van de school werkten samen met opera- 
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ensemble Frizzare uit Roderwolde aan dit grote project. De leerlingen van de 
groepen 1 tot en met 7 maakten de kostuums, het decor en dansten en groep 8 
speelde de rollen in de opera, maakte affiches en persberichten en regelde de 
kaartverkoop. Elk kind op de basisschool was bij het project betrokken. 

“Alle leerlingen van de school hebben in het kader van ondernemend leren een 
bijdrage aan de voorstelling geleverd. Van het versturen van persberichten tot 
het uitnodigen van de burgemeester, van het drukken van de entreekaarten 
tot het verzorgen van prijzen voor de verloting, van schminken en haarver-
zorging tot het maken van kostuums en decorstukken. En nog heel veel meer. Ik 
ben zo trots op de prestatie. Dat is met geen pen te beschrijven. En wat ook zo 
mooi is: veel kinderen en hun ouders hebben voor de eerste keer een bezoek 
aan een theater gebracht. Cultuur verbindt. Het geeft zo’n meerwaarde aan 
de ontwikkeling van kinderen”, aldus de directeur van de school. 

Cultuurmenu
Scholen kunnen in Drenthe deelnemen aan het Cultuurmenu van K&C. Dankzij dit 
programma bezoekt een kind jaarlijks professionele kunsten als voorstellingen 
en concerten. De eerste leerjaren vooral op school, maar in groep 7 en 8 ook in 
het theater. Bij alle voorstellingen is lesmateriaal ontwikkeld, zodat leerlingen 
voorafgaand of na afloop ook zelf kunstzinnig actief worden. 

Aantal voorstellingen en aantal leerlingen per gemeente

Gemeente: Voorstellingen: Leerlingen:

Borger-Odoorn 28 1513

Westerveld 19 1662

Noordenveld 65 3941

Aa en Hunze 12 923

Emmen 22 1733

Midden-Drenthe 18 1917

Coevorden 43 2892

Tynaarlo 37 1683

Totaal 244 16.264



14 – Jaarverslag 2018

Aantal projecten, workshops en excursies per  gemeente

      
Gemeente: Projecten: Leerlingen: Workshops: Leerlingen:

Borger-Odoorn 51    

Westerveld     

Noordenveld 9 1503 487 5035

Aa en Hunze 30 591   

Emmen     

Midden-Drenthe   40  

Coevorden     

Tynaarlo     

Groningen 29 595

Totaal 90 2094 556 5630

Gemeente: Excursies: Leerlingen :

Borger-Odoorn 17  

Westerveld   

Noordenveld 16 1030

Aa en Hunze   

Emmen   

Midden-Drenthe   

Coevorden   

Tynaarlo   

Groningen 43 972

Totaal 76 2002
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Culturele Mobiliteit 
Culturele Mobiliteit is een project van K&C en de grote culturele instellingen in 
Drenthe. Zeven organisaties bieden educatieve programma’s, waarin de leerlin-
gen kennis maken met de instellingen en programma’s rond het meisje van Yde, 
de Hunebedbouwers, het slavenverleden in Drenthe én met moderne en interna-
tionale kunst. De leerlingen ontdekken, door naar verschillende soorten musea 
te gaan, hoe verschillend de collecties van de Drentse instellingen zijn en leren 
in opdrachten de verhalen die hierbij horen. In 2018 deden 284 scholen mee met 
6.980 leerlingen. K&C organiseert het busvervoer van de leerlingen.

“Heel veel ouders zijn niet altijd in de gelegenheid om culturele bezienswaar-
digheden met hun kinderen te bezoeken. Dit kan liggen aan de financiële  
situatie of aan het vervoer. Dit is voor de leerlingen een verrijking en er  
is ook herkenbaarheid bij de geschiedenislessen. Ze hebben het zelf mee- 
gemaakt. Als dit er niet zou zijn zou ik veel minder snel met mijn klas naar iets 
cultureels gaan.
Omgevingsonderwijs is erg belangrijk voor de kinderen. Veel kinderen komen 
nooit in musea en als ze als eens in ergens komen, is er weinig aandacht voor 
de culturele en historische waarde.”

Culturele Mobiliteit 2018

Locatie: Aantal bezoeken: Leerlingen:

De Buitenplaats 21 503

Drents Archief 10 3 1 1

Drents Archief & Drents Museum 7 127

Drents Museum 50 1358

Herinneringscentrum Kamp Westerbork 40 1059

Hunebedcentrum 42 1149

Gevangenismuseum 54 1173

Theaters 60 1300

Totaal  284  6980
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Wat deden wij in 2018 in het voortgezet 
onderwijs?
Cultuurtraject
Via het Cultuurtraject maken leerlingen van het vmbo, havo en vwo in Zuidoost- 
Drenthe kennis met een reeks culturele activiteiten; van voorstellingen tot 
workshops. Scholen kiezen uit het landelijk aanbod, waarna K&C voor hen de 
theatergroepen, musici en professionele kunstenaars vastlegt en zorgt voor de 
afwikkeling van contracten en financiën.

Emmen:

82 voorstellingen; 11292 leerlingen

10 workshopdagen; 1410 leerlingen

4 excursies; 194 leerlingen                                                           

Coevorden:

11 voorstellingen; 414 leerlingen

4 workshops; 208 leerlingen                                                             

Borger:

6 voorstellingen; 248 leerlingen                                          

Culturele Mobiliteit
De onderbouw van het vmbo in Zuidoost-Drenthe mag in 2019 ook gebruik 
maken van de vervoersregeling Culturele Mobiliteit. Dit is mogelijk dankzij een 
subsidie van de Provincie Drenthe. Als de pilot slaagt, wordt het ook voor andere 
middelbare scholen mogelijk goedkoop met de bus naar culturele instellingen te 
reizen. Elf scholen schreven zich in voor de pilot. 1.173 leerlingen brengen in 2019 
een bezoek aan het Gevangenismuseum, Herinneringscentrum Kamp Wester-
bork, Drents Archief, Museum De Buitenplaats of het Drents Museum.

Dag van de Drentse Geschiedenis
Jaarlijks organiseren K&C en Drents Archief de Dag van de Drentse Geschie-
denis voor docenten CKV, geschiedenis en Mens en Maatschappij en leden van 
historische verenigingen. In 2018 stond de dag in het teken van het thema Op-
stand. Docenten zagen hoe het verhaal van vervalser Tjerk Vermaning verwerkt 
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is tot locatietheater. Hoe de duistere geschiedenis van Assen uitmondde tot een 
ghosttour en wat een Escape Room te maken heeft met de strijd tussen patri-
otten en prinsgezinden in Meppel. De docenten kregen praktische werkvormen 
aangereikt die zij in de klas kunnen gebruiken.

Platform Drentse Musea 
In 2018 heeft K&C op het gebied van nascholing op verschillende manieren sa-
mengewerkt met het Platform Drentse Musea. In 2019 werken we samen aan de 
realisering van de Dag van de Drentse Geschiedenis en nieuw educatiemateriaal 
voor het onderwijs.

Educatieprogramma Into Nature
De tweejaarlijkse beeldententoonstelling Into Nature trok in de zomer duizenden 
mensen. K&C zorgde dat ook kinderen en jongeren via school kennis konden 
maken met de beelden op de route. Leerlingen leerden tijdens een anderhalf uur 
durend lesprogramma over beeldende kunst, de kunstenaar en gingen zelf een 
kunstwerk maken. 
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CULTUUR
PARTICIPATIE
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De helft van alle Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig met 
allerlei vormen van actieve cultuurparticipatie. Kinderen volgen 
theater- en breakdancelessen, jongeren spelen gitaar of werken 
als vrijwilliger tijdens een festival, hun ouders zingen in een 
popkoor of helpen in de plaatselijke molen, terwijl hun grootouders 
een schildercursus volgen. 

Voor jonge mensen gaat cultuurparticipatie om activiteiten die vormend zijn 
voor hun identiteit. Volwassenen nemen deel om zich te ontspannen of hun 
vaardigheden te verbeteren. Ouderen genieten van kunst en cultuur omdat het 
hun leven (nieuwe) betekenis geeft of omdat zij er sociale contacten mee op-
bouwen. 

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) zegt: “Als we 
willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden, dan moeten 
we zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te 
ontplooien.” De medewerkers van K&C zetten zich hier voor in.

Door bezuinigingen op lokale voorzieningen, zoals de centra voor de kunsten, is 
het nodig dat er andere mogelijkheden in Drenthe komen om deel te nemen aan 
culturele activiteiten. Deze alternatieve plekken wil K&C stimuleren en eventueel 
zelf realiseren, zodat kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, het liefst 
dicht bij huis, lessen en workshops kunnen volgen.

Talentontwikkeling
K&C zet zich in voor talentontwikkeling, omdat wij van mening zijn dat iedereen, 
ongeacht leeftijd en achtergrond, in de kunsten zijn/haar talenten moet kunnen 
ontwikkelen. Wij richten ons op de experimenteerlaag en de toplaag.
In de experimenteerlaag kan iedereen onderzoeken welke vormen van kunst 
er zijn en welke kunstactiviteiten bij hen passen. De projecten Oktobermaand 
Kindermaand voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders en Gekleurd Grijs 
voor senioren bieden hier volop mogelijkheden toe. We hebben in 2018 ook een 
aantal Artist in Residence projecten georganiseerd. Een kunstenaar liet in Erica 
inwoners kennis maken met dans en werkte met hen samen aan een productie. 
Jongeren bereiken we veelal via het onderwijs. 
Voor de toplaag, degenen die al ervaren zijn in één van de kunstvormen, organi-
seren wij coachingstrajecten, inspiratie- en verdiepingsdagen en masterclasses. 
In de toplaag stimuleren wij de samenwerking tussen professionals en amateurs.
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Wat deden wij in 2018?
Air dans
Twaalf senioren en vijf jongeren deden mee aan de danstheatervoorstelling  
‘Kijk mij nou’ van Selmar Jurian, gebaseerd op verhalen van oudere inwoners 
van Erica. De voorstelling was onderdeel van het seniorenprogramma van de 
gemeente Emmen die in de race was voor de titel Age Friendly Cultural City (en 
won!). De titel is een beloning voor een gemeente in Nederland die de cultuur-
participatie van ouderen weet te vergroten. 
 
Beste Selmar,
“Nog even een berichtje van de organisatie voor jou en je dansers. 
Ik heb zulke mooie reacties gekregen op jullie optreden, die wilde ik jullie niet 
onthouden. Heel veel mensen waren tot tranen geroerd. Zij vonden het een 
prachtig en een heel bijzondere voorstelling. Mede daardoor heeft Emmen de 
prijs gewonnen, natuurlijk ;-). Nogmaals dank voor al jullie inzet, organisator 
slotbijeenkomst Age Friendly Cultural City.”
 
Drentse Talentprijs Cultuur
Willemien Dijkstra, Harry Cock en Danshuis Noord wonnen in 2018 de culturele 
prijzen van Drenthe. Willemien Dijkstra won de Drentse Talentprijs Cultuur van 
K&C en daarmee een bedrag van 2.500 euro en een sculptuur van Els Mondt.
 
Uit het juryrapport:
“Het staat buiten kijf dat Willemien een talent is op het gebied van musical. 
Sterk qua expressie en motoriek, met een zeer aangename stem en een zeer 
verzorgde presentatie. Een dame die weet wat ze wil. Tegelijkertijd zit er 
een gelaagde ambitie in haar, ze wil méér, legt de lat hoog voor zichzelf en 
behoudt daarbij een realistische kijk op de wereld”.

Willemien Dijkstra komt uit de gemeente Coevorden en was te zien in de musical 
‘Was getekend, Annie M.G. Schmidt’ en in ‘Ciske de Rat’.  
K&C hielp in 2018 het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe bij de ontwikkeling 
van een nieuwe Drentse prijs, namelijk de Drentse Anjer Prijs voor een culturele 
organisatie die onderscheidend bijdraagt aan het culturele klimaat van Drenthe. 
De prijs ging naar Danshuis Noord in Zuidlaren. De Grote Culturele Prijs van de 
provincie Drenthe ging naar fotograaf Harry Cock uit Assen.
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Werkplaats film
Aan het begin van het jaar werkten 27 filmliefhebbers uit Drenthe onder bege- 
leiding aan een aantal films en animaties. In tijdelijke werkplaatsen werkten de 
professionals en amateurs aan de films die getoond werden op het International 
Film Festival in Assen. 

Kinderdirecteuren
Op woensdag 19 september waren kinderen de baas van culturele instellingen 
in Drenthe. Een initiatief van K&C in het kader van ons 25-jarig jubileum. De kin-
deren zaten op de directeursstoel van bijvoorbeeld het Drents Museum, Hune-
bedcentrum, Gevangenismuseum en K&C. De kinderdirecteur mocht meepraten 
over de activiteiten die de instellingen organiseren voor kinderen, deed mee 
met vergaderingen en mocht meedenken over bijvoorbeeld tentoonstellingen en 
educatieve programma’s.
De dag startte voor de twaalf kinderdirecteuren op een basisschool waar ze met 
de burgemeester het startschot gaven voor Oktobermaand Kindermaand.

Into Nature
K&C is, samen met het Drents Museum, Museum De Buitenplaats en KIK, actief 
betrokken bij Into Nature, de tweejaarlijkse kunstexpeditie door het Drentse 
landschap met werken van internationaal aansprekende kunstenaars. Deze zo-
mer was het thema Into Nature: Out of Darkness. Op verschillende locaties 
in Frederiksoord en op het Holtingerveld waren kunstwerken te zien van inter-
nationale kunstenaars. De directeur van K&C is voorzitter van de organiserende 
stichting en de communicatie-afdeling is betrokken bij de promotie van onder 
andere het educatieprogramma rond de beeldententoonstelling.
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Symfonica in D.
Jonge muzikanten en zangers tussen de 7 en 20 jaar konden in november 
deelnemen aan een pop-up jeugdorkest en pop-up jeugdkoor van Drenthe. 78 
enthousiaste orkestleden en 27 koorzangers repeteerden de hele dag, onder 
professionele begeleiding, op een aantal muziekstukken en liedjes die ze aan het 
eind van de dag aan het publiek konden laten horen. Gast in het programma was 
de jonge Hoogeveense rapper Lucia van Scala Urban Arts. Symfonica in D laat 
hiermee zien en horen dat eigentijdse muziek goed samengaat met klassieke 
muziek. 
Een mooi samenwerkingsproject van ICO, De Kunstbeweging, Scala, K&C en 
particuliere muziekdocenten. Ook in 2019 vindt het evenement plaats.

Expositie in het K&C gebouw
Jaarlijks bieden wij twee kunstenaarsverenigingen een podium in het gebouw 
van K&C. In de openbare ruimten en de kantoren exposeren de leden van de 
verenigingen diverse werken die tijdens kantooruren te bezichtigen zijn. 
In de eerste helft van het jaar was er een tentoonstelling van AKKA, de Afgestu-
deerde Kunstenaars van de Klassieke Academie. In de tweede helft van het jaar 
hadden we een tentoonstelling over 25-jaar popmuziek in Drenthe. Tijdens deze 
tentoonstelling schitterden Tangarine en jonge Drentse talenten op het kleine 
geimproviseerde K&C-podium.

“Dankjewel voor de geweldige middag in Assen. Het was echt super leuk om in 
de geschiedenis te kijken en oude bekenden te zien en spreken. Wat een mooie 
tijden hebben we gehad door de jaren heen”, schrijft één van de bezoekers. 
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Internationaal
K&C streeft ernaar om elk jaar één of meerdere internationale projecten te re-
aliseren. Het ene jaar slagen we daar beter in dan het andere jaar. Zo hebben 
we in 2018 met de organisaties Ikertze uit San Sebastian en Magacin Kabare 
uit Sarajevo een Europese subsidie aangevraagd voor een filmeducatieproject. 
Helaas is de aanvraag afgewezen, waardoor het project geen doorgang kon 
vinden. Ook onze aanvraag Social Innovation met organisaties in Spanje, Kroatië 
en Nederland werd afgewezen.
Wel is het gelukt om met de Emsländische Landschaft, Emslandmuseum en  
Provincie Drenthe het project Grenzkultur te starten. Een project rond immate-
rieel erfgoed als taal, ambacht, tradities en gewoonten. Door een aanbod van 
innovatielabs met thema’s als educatie, productontwikkeling en marketing wor-
den de deelnemers geïnspireerd om nieuwe werkwijzen, visies en projecten te 
ontwikkelen.

Packhalle Open Air
Jaarlijks mogen wij twee popacts programmeren op het Duitse festival Packhalle 
Open Air. In juni speelden Sorry John en Uhgah Wugah op het festival.

Manchester
In juni was K&C te gast in het programma Age Friendly Cultural City in Manchester. 
We konden ervaringen uitwisselen en hoorden hoe andere landen senioren bij 
kunst en cultuur betrekken.
 

Beoordelen, begeleiden en organiseren
Donatie op locatie 
Elke laatste donderdag van de maand gaan de adviseurs van VSBfonds het land 
in om te spreken met mensen met culturele initiatieven. In 2018 liep een pilot in 
Drenthe en mede dankzij het succes krijgt Donatie op Locatie een vervolg. De 
adviseurs van VSBfonds voeren elke maand in het gebouw van K&C gesprekken 
met aanvragers over hun idee of plan. 

Kenniscentrum Events
Het Kenniscentrum Events is een (online) organisatie die adviseert, begeleidt 
en organiseert op het gebied van evenementen in Drenthe. Het is een initiatief 
van Recreatieschap Drenthe, K&C, Marketing Drenthe en SportDrenthe die vier 
kennisbijeenkomsten per jaar organiseren voor sport- en festivalorganisatoren in 
Drenthe om hun kennis op het gebied van bijvoorbeeld fondsenwerving, promo-
tie en vrijwilligersbeleid te vergroten.
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Popmuziek
Drenthe telt een keur aan talentontwikkelingsprogramma’s op het gebied van 
popmuziek. K&C organiseert, samen met anderen, een flink aantal. 

Popsport
PopSport is een begeleidings- en coachingstraject voor jonge, ambitieuze 
bands, singer-songwriters en dj/producers. De acts krijgen een aantal maanden 
begeleiding om zichzelf te verbeteren, zowel muzikaal als op het gebied van 
bijvoorbeeld promotie en podiumpresentatie. In 2018 waren er 18 deelnemers. 
De formatie What the Funk heeft zich het meest ontwikkeld tijdens het traject en 
mocht daarom deelnemen aan het landelijk traject. Ook mocht de band op het 
Nederlands Film Festival het Junior Kalveren Gala openen.

Freedom Dance
K&C en Stichting Talentblik organiseren jaarlijks in april Freedom Dance, een DJ 
Contest voor beginnende dj’s uit Drenthe, met twee voorronden en een finale 
die gratis toegankelijk zijn. De dj’s maken kans op een podiumplaats op het Be-
vrijdingsfestival Drenthe in Assen en het DJ festival 5 mei in Emmen. In totaal 
werden twaalf dj’s geselecteerd voor deelname aan Freedom Dance.

Muziek in de Staten
Tijdens de Statenvergaderingen voor het zomer- en kerstreces zetten we Drents 
muziektalent op de kaart door hen een podium te bieden in de Statenzaal. 
De Assense band What the Funk slaagde er 19 december in de Statenzaal op z’n 
kop te zetten met hun crossovers van funk, hiphop, jazz en popmuziek. Met het 
initiatief ‘Muziek in de Staten’ laten Provinciale Staten zien dat ze oog hebben 
voor kunst, cultuur en de ontwikkeling van jong muziektalent in Drenthe.

Hit the North en Eurosonic
De bands The Heck, Sorry John en Saint Martinez uit Emmen zijn in 2018 geselec-
teerd voor het talentontwikkelingstraject Hit the North. De bands uit de toplaag 
van Drenthe zijn een een jaar lang gecoacht door professionele muzikanten en 
mochten op een aantal festivals optreden, waaronder Eurosonic in Groningen en 
het Bevrijdingsfestival in Groningen, Friesland of Drenthe. Hit the North komt uit 
de koker van We the North, het samenwerkingsverband in Noord-Nederland dat 
onder andere werkt aan talentontwikkeling voor popmuziek en podiumkunsten.

Voucherregeling
Jongeren van 12 tot 27 jaar die actief zijn binnen de popmuziek kunnen sinds 
1 oktober een bijdrage van 500 euro aanvragen om zich te ontwikkelen en pro-
fileren als muziekact. Dit is mogelijk dankzij de popvoucher van de provincie 
Drenthe. K&C stond aan de basis van de voucher en helpt jong talent in de 
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experimenteerlaag bij de aanvraag. De 14-jarige DJ RemQ uit Nieuw-Amsterdam 
kreeg in november de eerste voucher overhandigd door gedeputeerde Cees Bijl. 
De dj kan dankzij de voucher een opleiding volgen.

Poplab
In 2019 start Poplab Drenthe. De provincie Drenthe heeft toegezegd twee jaar 
in het lab te investeren, waardoor we bijzondere producties kunnen realiseren 
op het gebied van popmuziek in combinatie met andere kunstdisciplines (cross-
overs).
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EVENEMENTEN
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Met onze evenementen willen wij een zo groot mogelijk publiek 
bereiken. We brengen kunst en cultuur soms op onverwachte 
plaatsen, waar we het publiek verrassen met nieuwe kunstvormen 
of bijzondere samenwerkingspartners.

Wat deden wij in 2018?
Oktobermaand Kindermaand
In oktober is het kindermaand in Drenthe. Tientallen culturele instellingen en 
kunstenaars organiseren avontuurlijke en verrassende creatieve kinderactivi-
teiten op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Kinderen van 4 tot en met 12 
jaar kunnen elk weekend gratis meedoen aan een gevarieerd programma van 
theatervoorstellingen, workshops en museumactiviteiten. In 2018 waren er 126 
deelnemende instellingen met 291 activiteiten op 8 actiedagen.
De actiemaand start altijd met de burgemeestersactie. Alle burgemeesters be-
zoeken in september een school in hun eigen gemeente om daar het officiële 
startsein voor de actiemaand te geven.
 
“Hallo mensen van oktobermaand kindermaand, voor de allerlaatste keer mogen 
wij meedoen met de activiteiten van oktobermaand kindermaand.
Vandaag het boekje vol met activiteiten ontvangen en meteen een aantal leuke 
activiteiten samen met mijn mama in de agenda gezet. Waaronder museum de 
Wemme op mijn verjaardag. 
Volgend jaar oktober zit ik niet meer op de basisschool, maar ben ik nog  
11 jaar dus ga ik nog wel ergens aan meedoen als dat mag, want het is altijd 
erg leuk.
Bedankt voor al deze leuke uitjes en workshops. Mijn broer en vooral mijn zus 
vonden het ook altijd erg leuk. De rondleiding bij waterschap Meppel vonden 
ze wel vies.
De oplossing van de woordzoeker heb ik ook. Ik was er op school al stiekem mee 
begonnen.  
De oplossing is okki en dokki zijn vrienden”

Groetjes van Jordin

Voedselbankactie
Om ook die kinderen in Drenthe te bereiken die nog niet deelnemen aan acti-
viteiten van Oktobermaand Kindermaand is een aantal acties opgezet. Via de 
voedselbanken zijn vrijkaarten voor volwassenen verspreid, zodat de entreeprij-
zen voor de (groot)ouders geen belemmering zijn om deel te nemen.
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Daarnaast heeft Garage TDI een laagdrempelige voorstelling gemaakt voor kin-
deren die zelden met theater of andere kunstvormen in aanraking komen. Deze 
voorstelling is in samenspraak met welzijnsorganisaties ingezet tijdens sport- & 
spelweken in Drenthe. De voorstelling is 14 keer gespeeld op vier locaties in As-
sen, Borger, Hoogeveen en Meppel en door bijna 600 kinderen gezien.
 
Gekleurd Grijs
In april stond Drenthe bol van de culturele activiteiten voor senioren. Tijdens de 
actiemaand Gekleurd Grijs in Actie! werden in de hele provincie diverse kunst-
zinnige en creatieve activiteiten en het Gekleurd Grijs Festival georganiseerd. 
Verschillende organisaties en kunstenaars lieten ouderen kennis maken met 
dans, theater, erfgoed, beeldende kunst en zelfs yoga en didgeridoo. Gekleurd 
Grijs trok ruim 3900 bezoekers en het festival werd door zo’n 500 senioren be-
zocht.

Gekleurd Grijs Festival
Tijdens de actiemaand organiseert K&C ook altijd het seniorenfestival Gekleurd 
Grijs. Dit jaar vond dat plaats in woonwijkcentrum Holdert in Emmen, met gratis 
toegankelijke optredens, voorstellingen, workshops, presentaties en exposities. 

“….Mooi aan jullie is dat jullie anderen laten shinen, dat is naar mijn mening 
de kracht van organiseren. Ons tekenproject bij Mozaiek is nu een collagepro-
ject, deze week zijn we gestart en het was erg leuk.
Heerlijk om weer nieuwe dingen met anderen te doen, geeft energie. …” 

Mary

Identitijd
Samen met Stichting Beeldruimte in Overijssel organiseerde K&C het beeldende 
kunstproject “Identitijd”, waarin amateur en professioneel beeldend kunstenaars 
werden uitgedaagd nieuwe kunstwerken te maken rond de thema’s identiteit 
en tijd. Na een inspiratiedag in 2017 exposeerden in 2018 maar liefst 110 beeldend 
kunstenaars uit Drenthe 230 (nieuwe) werken in CBK Emmen, 2.476 bezoekers 
namen een kijkje. 
Tijdens de tentoonstellingsperiode werd een Verdiepingsdag georganiseerd 
voor de kunstenaars. Doel van deze dag was de kennis en vaardigheden van 
de deelnemers te vergroten. Tien deelnemers werden tijdens de sluiting van de 
tentoonstelling uitgenodigd deel te nemen aan een serie masterclasses. Het re-
sultaat van deze masterclasses was in september te zien in de oude Melkfabriek 
van Kolderveen. De kunstenaars die zich het meest ontwikkeld hadden kregen 
een geldbedrag voor (het opzetten van) hun beroepspraktijk.



Jaarverslag 2018 – 33 

Instawalk
Op zaterdag 14 juli organiseerde K&C, in het kader van haar 25-jarig jubileum, 
twee Instawalks. Deze Instawalks vonden plaats in Frederiksoord en op het Hol-
tingerveld in Zuidwest-Drenthe langs de kunstwerken op de beeldenroute Into 
Nature. Deelnemers uit verschillende delen van het land volgden de rondleiding 
en maakten foto’s met hun camera of mobiele telefoon die ze deelden via Insta-
gram. De wandelingen vonden plaats onder begeleiding van Volkskrant- en land-
schapsfotograaf Harry Cock, winnaar van de Grote Culturele Prijs van Drenthe. 

“Dank je wel voor de erg leuke dag. Geweldig georganiseerd. Ik heb er erg van 
genoten. Foto’s op IG volgen”.

Bevrijdingsfestival
K&C werkt samen met Stichting 4 en 5 mei aan de programmering van het  
Bevrijdingsfestival Drenthe. In 2018 programmeerden wij vijf talentvolle regionale 
acts op de SENA performers stage, achttien jonge Drentse acts op de Heroes 
Stage en zes Drentse dj’s op de Dance Stage. Dankzij deze samenwerking wordt 
Drents talent een podium geboden voor een groot publiek en staat het Bevrij-
dingsfestival niet alleen in het teken van grote nationale acts.

Drentse Uitmaand
In september start in Drenthe het nieuwe culturele seizoen. Tijdens deze Drent-
se Uitmaand vinden in alle twaalf Drentse gemeenten activiteiten plaats waar 
lokale talenten optredens verzorgen en organisaties nieuwe voorstellingen,  
exposities en cursussen tonen. Bezoekers kunnen zelf aan de slag in allerlei 
workshops of een festival bezoeken met kunst- of informatiemarkten.
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In de provincie Drenthe staan verschillende kunstwerken in de 
openbare ruimte. Ze zijn te vinden op straat, in het park, op het 
plein of in openbare gebouwen. K&C stimuleert kunst op straat 
en helpt gemeenten en bedrijven dit te realiseren. Bij nieuwe 
kunstwerken betrekken we zoveel mogelijk de buurtbewoners.

Wat deden wij in 2018?
Een lieve lobbes
Kunstenaars: Q.S. Serafijn en Maurice Nio 
In het oog sprong de onthulling van Mannes, de lieve lobbes die de bezoeker, 
komend vanaf het centraal station in Assen, welkom heet. Door de spectaculaire 
aantrekkingskracht zou men bijna vergeten dat het beeld onderdeel is van een 
groter kunstwerk, dat ook bestaat uit een interactieve lichtlijn in de nieuwe auto- 
tunnel onder het station en een wolk van lichtspotjes in het plaveisel richting het 
centrum. Mannes kreeg bij zijn onthulling een gigantisch bot aangeboden door 
leerlingen van CSG Vincent van Gogh. Voor een jongere doelgroep was er een 
tekenwedstrijd en veel kinderen hadden voor de onthulling op 4 oktober (Wereld- 
dierendag) hun hond meegebracht.
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Een landgoed voor iedereen
Kunstenaars: Jeroen van Westen, KCCM (Krijn Christiaansen en Cathelijne 
Montens) en Atelier Veldwerk (Onno Dirker en Rudy Luijters)
Een heel ander kunstwerk krijgt vorm in het Allemansgoed Terheijl, een voorma-
lig landgoed in de gemeente Noordenveld. Drie kunstenaarsgroepen realiseren 
hier verschillende toegangspoorten, om de eenheid van het landschap te bena-
drukken. De kunstenaars inventariseren samen met de bewoners de in de grond 
aanwezig kleisoorten, om deze vervolgens te ‘winnen’ als basismateriaal voor de 
toegangspoorten. Deze kleistukken werden bij wijze van proef gebakken in een 
speciale kleioven, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de hulp van de 
kinderen uit de buurt. Het fijnere zand werd gebruikt om wonderschone glasmo-
zaïeken te maken. 

Ingenieurskunst
Kunstenaar: Hans Muller
Achter de schermen wordt door de Rotterdamse kunstenaar Hans Muller hard 
gewerkt aan een tweetal kunstwerken in het stationsgebied van Coevorden. Een 
spiraal in de vorm van de contouren van de vestingstad zal zich in de toekomst 
vanuit een vijver omhoog kronkelen. Door de combinatie van hoogte en de lichte 
constructie waarvoor is gekozen is dit niet alleen een artistieke prestatie van 
formaat, maar ook een sterk staaltje ingenieurskunst. Muller werkt daarnaast 
aan een lichtkunstwerk voor in de spoortunnel, dat het gewelddadige verleden 
van de vestingstad symboliseert.

De assen van Assen
Kunstenaar: Matthias Oostrik
Matthias Oostrik realiseerde in de Vredenveldse tunnel in Assen een interactief 
lichtkunstwerk dat reageert op passerende fietsers. De fietsers zetten lichtlijnen 
in beweging, die de uitwisseling van energie tussen de stad en het omliggende 
platteland symboliseren. Aan Matthias werd in 2018 een nieuwe opdracht ge-
gund, ook weer een lichtontwerp, dit keer voor tunnel de Maten die de Oostzijde 
van de stad zal verbinden met het centrum. 
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K&C presenteerde in 2018 haar nieuwe huisstijl en website. De 
website is overzichtelijker ingedeeld en maakt de informatie over 
de organisatie plus activiteiten beter toegankelijk. 

Fondsen op de website van K&C
K&C kan helpen en ondersteunen om plannen voor culturele projecten vorm te 
geven. Bijvoorbeeld door een objectieve blik te werpen op een projectplan, idee-
en aan te dragen of te helpen zoeken naar samenwerkingspartners of passende 
fondsen. Op de website van K&C staan alle lokale, provinciale en landelijke fond-
sen op een rij.

Cultuurweb Drenthe
Op zoek naar een vereniging, schouwburg of bibliotheek in Drenthe? Op  
cultuurwebdrenthe.nl hebben wij de culturele infrastructuur van Drenthe in kaart 
gebracht. Per gemeente kunnen bezoekers zoeken naar dansscholen, toneelver-
enigingen, professioneel beeldend kunstenaars etc. bij hen in de buurt.

Podium Platteland
K&C ondersteunt de projecten die vanuit het provinciale programma Podium 
Platteland worden gerealiseerd in Drenthe. Zo hielpen wij theatergroep Jan Vos 
met het vinden van een locatie in Zuidlaren voor de drukbezochte voorstelling 
GAS en theatergroep BUOG  bij het vinden van lokale makers en muzikanten 
voor de voorstelling Jumping Jack. K&C houdt de site www.podiumplatteland.nl 
actueel en promoot deze via nieuwsbrieven om een zo breed mogelijk publiek te 
bereiken. 

Communicatie 
2017:  1618 volgers Facebook
2018:  1777 volgers Facebook
2017:  1649 volgers Twitter
2018:  1703 volgers Twitter
2017:  599 volgers Instagram
2018:  974 volgers Instagram
2017:  12 websites 
2018:  1 1  websites
2017:  53 persberichten 
2018:  44 persberichten
2017:  133 online nieuwtjes 
2018:  150 online nieuwtjes

Sociaal
2017:  40 medewerkers
2018:  38 medewerkers 
2017:  2 stagiaires 

WEBSITE 
EN SOCIAL 
MEDIA
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2018:  5 stagiaires
2017:  0,52% ziekteverzuim
2018:  2,1% ziekteverzuim*  

*Omdat K&C is overgegaan op een nieuw registratieformulier wordt nu ook het kort ziekteverzuim 
geteld. Hierdoor is het percentage gestegen.

Financieel
2017:  1.18 mln subsidie provincie Drenthe
2017:  2.18 mln overige baten
2018:  1.20 mln subsidie provincie Drenthe
2018:  2.35 mln overige baten

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2018 hebben wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We 
zijn blij dat de medewerkers van K&C in hoge mate tevreden zijn over hun werk 
en over hun verbinding met K&C. Met de kritische noten gaan wij in 2019 aan  
de slag.

Nevenfuncties
Medewerkers van K&C hebben ook nevenfuncties. Zo is de directeur van K&C 
voorzitter van stichting Into Nature, is ze actief in het Jeugdcultuurfonds Drenthe 
en heeft zij zitting in de Raad voor Cultuur.
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