Geef kleur aan je leven !
Samen op avontuur,
op zoek naar verbeeldingskracht en geluk,
in de wijk en in de stad
Cultureel Platform Venlo
December 2019
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Cultuurimpuls Venlo >>> Geef kleur aan je leven !
Inleiding
•

•

•

•

Het Cultureel Platform Venlo (CPV) presenteert hierbij met veel plezier haar
werkplan voor de Cultuurimpuls in 2020. Deze notitie is een combinatie het
meerjarig beleidsplan van het CPV voor de periode 2019-2022, een korte terugblik
op 2019 en een werkplan voor het jaar 2020.
Het meerjarig beleidsplan is een verdere uitwerking van de nota ‘Zuurstof voor
Ontwikkeling’ van mei 2018 ‘ waarin het CPV de keuze heeft gemaakt om de inzet
van het Cultuurfonds Venlo te concentreren op cultuurparticipatie en artistieke
interventies in het sociale domein, met focus op een aantal aandachtswijken in
Venlo. Deze beleidswijziging heeft eind 2018 de instemming gekregen van de
gemeente Venlo. Voor 2020 blijft dit beleidsplan ongewijzigd van kracht.

•

•

Culturele en maatschappelijke organisaties zijn projecteigenaar en werken samen
als projectpartners waaronder absoluut ook - maar niet exclusief - de zes
instellingen van het CPV;

•

De iconische ‘bus’ – genoemd in de ‘zuurstof nota’ – is werkelijkheid geworden in
de vorm van de Cinebus ‘Cinemaatje’ van het project Karavaan V en kan in 2020 de
cultuurimpuls extra ruimte en smoel geven in de wijken;

Wat betreft inhoud:
•

Er zijn vier meerjarige lijnen uitgezet waar organisaties zich liefst ook meerjarig aan
verbinden zodat ze series projecten kunnen ontwikkelen die steeds meer en beter
en duurzamer worden, omdat alle betrokkenen al doende leren;

•

In de huidige praktijk zie je dat in Venlo al ‘grensverleggend’ wordt gewerkt op de
raakvlakken van drie domeinen: de wijk (sociaal domein), het onderwijs en
cultuur/vrijetijd. Werken op die grenzen vergroot de wereld van de deelnemers en
levert artistiek en sociaal innovatieve praktijken op;

•

De raakvlakken hebben de volgende werktitels en focus meegekregen (zie
afbeelding): 1. Creërend leren in de eigen leefomgeving; 2. Talentontwikkeling en
nieuw publiek; 3. lang leve de kunst. Twee keer ligt het accent in principe op de
jeugd en een keer op ouderen. In de praktijk is dat echter geen wet en een
intergenerationele benadering heeft vaak een enorme meerwaarde.

•

We noemen het programma een (meerjarige) cultuurimpuls in plaats van een fonds
(o.a. om het misverstand te voorkomen dat het ook dient voor subsidie eenmalige
projecten). We investeren i.p.v. subsidiëren. Programma’s en projecten zijn
grensverleggend. Het motto is ‘geef kleur aan…. je wijk, je school, je leven …

Op deze grenzen zijn praktijken denkbaar en deels al zichtbaar die enerzijds vanuit
de stad de wijk intrekken en anderzijds vanuit de wijk zich manifesteren in de stad
(en in het verlengde van de stad ligt de rest van de wereld). Dat is precies die
wisselwerking die we willen zien;

•

Het CPV bepaalt de kaders voor deze impuls (meerjarig beleidsplan) maar geeft een
breder samengestelde stuurgroep opdracht dit verder uit te werken en uit te
voeren. Op dit moment bestaat de stuurgroep uit 4 leden: Aletta Smit, Ellen
Urselmann, Hans Vlek en Martin Delhij.

Naast de drie lange lijnen is er ook ruimte en aandacht voor A. Investeren in extra
impulsen op ‘grote thema’s’ (vanuit de stad en vanuit de wijk) en B. Investeren in
nieuwe aanjagers, makers en partners. Vanaf 2020 spreken we van programmalijn 4
en 5.

•

De nu gekozen aandachtswijken hebben prioriteit, maar elders in de stad kan ook
gewerkt worden als daar sociale of artistieke urgentie is op de genoemde
raakvlakken;

In 2019 is voortvarend een begin gemaakt met de uitvoering van dit beleid. Dat
heeft o.a. geresulteerd in de cofinanciering en start van 12 projecten verdeeld over
de vier programmalijnen. In deze notitie staat per programmalijn het meerjarig
beleid nog een keer herhaald (linker kolom). Daarnaast (in de rechter kolom) volgt
een korte terugblik op 2019 en een vooruitblik op 2020. Omdat het programma nog
maar net is gestart bestaat dat voor een belangrijk deel uit de verdere uitvoering
van projecten en plannen uit 2019, aangevuld met wat extra aandachtspunten.
Hieronder eerst kort nog een keer de belangrijkste keuzes die gemaakt zijn wat
betreft vorm en inhoud van de Cultuurimpuls Venlo.

Wat betreft vorm:
•

•

Een kwartiermaker / cultuurmakelaar is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding
en het - als intermediair - aanjagen van programma’s en projecten (met meer fte
dan nu het geval is en met ondersteuning van cultuurcoaches en community
librarians). De kwartiermaker / aanjager is Sikko Cleveringa van CAL-XL.

Bovenstaande systematiek doet recht aan actuele sociale en artistieke urgenties en
trends in Venlo en heeft zich in die zin in 2019 ook al bewezen. In dit werkplan wordt de
lijn doorgetrokken naar 2020.
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Organisatiemodel en taakverdeling Cultuurimpuls Venlo
Gemeente Venlo
Ambtenaren Cultuur & Sociaal
domein
Opdrachtgever cultuurcoaches
•
•
•

Subsidient op basis van het
beleidsplan 2019/’22;
Inleg van 75k per jaar;
Afstemmen / helpen ontschotten van beleidsterreinen binnen gemeente

Tijds-investering
• CPV 2x per jaar intensief en
verder op afstand volgen;
• Stuurgroep Cultuurimpuls
zes vergaderingen per jaar +
informeel projectbezoek /
bilateraal;
• Cultuurmakelaar 0,5 fte en
cultuurcoaches 1 fte.

Cultureel Platform Venlo (CPV)
Directeurenoverleg 5 stedelijke
culturele instellingen +
Museum Limburg
•
•
•
•

•

•

Opdrachtgever
Cultuurimpuls;
Vaststellen van Beleidsplan
2019/22 en supervisie op
uitvoering;
Inleg van 75k per jaar;
Projectleider of partner in
specifieke projecten.
Voorts: afstemming en
samenwerking op andere
beleidsthema’s;
Overleg met gemeente,
cultureel en
maatschappelijk veld.

Stuurgroep Cultuurimpuls Venlo
Vertegenwoordiging van het
culturele en maatschappelijke veld
Kerngroep van ca. 7 ‘best persons’
•
•
•

Vaststellen van werkplannen en
supervisie op uitvoering;
Eventueel bijstellen
beleidsplan;
Kerngroep van een learning
community van projectpartners

Cultuurimpuls Venlo
Investeringsfonds van 150k/jr.
+ 80k/jr. vanaf 2019
Projectfinanciering op basis van
gem. 50% matching van investering
door partners
Cultuurmakelaar, cultuurcoaches
en community librarians
•
•

Beleidsvoorbereiding en
beleidsuitvoering;
Aanjagen van projecten.

Organisatie Cultuurimpuls Venlo
Beleidsdoelstellingen 2019 - 2022

Realisaties in 2019

•

Zuurstof voor ontwikkeling: inzet van kunst als katalysator voor culturele, sociale
en economische ontwikkeling ,

•

Vaststellen van beleidsplan Cultuurimpuls tussen CPV en de Gemeente; Aftrap
Cultuurimpuls met een inspiratie dag, gevolgd door vier expertmeetings rond de vijf
speerpunten en een inspirerende expeditie naar Eindhoven.

•

Beoogde werking: socialiseren (meedoen), kwalificeren (talent), subjectieveren
(wereldbeeld)

•

Installeren van stuurgroep en optimaliseren van verhouding stuurgroep en CPV

•

Beoogde impact: geluk. De deelnemers krijgen meer grip op hun persoonlijke
ontwikkeling, op de sociale cohesie in hun gemeenschap, op de kwaliteit van hun
leegomgeving, en op de beeldvorming / besluitvorming in het publieke domein.

•

Ontwikkelen van een huisstijl, logo en een eerste folder;

•

De start van 14 projecten met bijdrage van ca. €110k (van max. €130k) vanuit de
cultuurimpuls en een cofinanciering van 250k (70%) door derden (totale omzet
projecten €360k)

•

•
•

Beoogde deelnemers: jeugd (tot 23), ouders en senioren die nu buiten het bereik
van de gevestigde culturele instellingen vallen. Dit is in veel gevallen gerelateerd
aan lage scholing, lage inkomens en/of een buitenlandse culturele achtergrond.
Prioriteit wijken: Blerick Zuid, Midden en Noord (o.a. Vastenavondkamp) ,
Klingerberg en Vossener, Tegelen / Op de Heide.
Krachtenbundeling; door samenwerking tussen culturele instellingen en door
samenwerking met andere domeinen, mn sociaal domein en onderwijs

Projectcriteria

Werkplan 2020
•

Uitbreiden van de stuurgroep van 4 naar 7 leden waardoor er nog iets meer
capaciteit is om ook projecten te bezoeken in het veld;

•

Optimaliseren van positionering van de cultuurmakelaar, de cultuurcoaches en
community librarians t.b.v. de Cultuurimpuls en de aanstaande uitbreiding van
formatie cultuurcoaches;

•

Verder investeren in communicatie over het programma (website, social media..)
en eventueel ook fondswerving;

Extra aandachtspunten

•

Programmatisch en grensverleggend: project past binnen de meerjarige inzet op
de gekozen speerpunten, gebieden en doelgroepen;

•

Meer aansluiting zoeken bij Provinciaal beleid (subinfrastructuur, regioprofiel en
‘Noord Limburg gezondste regio van Nederland’)

•

Maatschappelijke vraag; project is contextueel (DNA van de wijk) en is urgent;

•

Werken aan de volgende vragen (aandachtspunten vanuit expeditie Eindhoven):

•

Artistiek antwoord: project wordt geregisseerd door een professionele ‘artisteducator’ of social designer en heeft verbeeldingskracht;

•

Wie zijn in onze stad de inspiratoren / rolmodellen? En hoe vinden en verbinden we
hen?

•

Co-creatie: projectuitvoering op basis van mede-eigenaarschap burger en
maatschappelijke partners. Streven is gemiddeld 50% cofinanciering;

•

We willen een ultieme rol voor de woningbouwverenigingen (en/of andere grote
maatschappelijke organisaties): ruimte geven, durven, buiten de lijntjes,
vertrouwen... (extra uitdaging vanwege turbulenties rond de aanbesteding)

•

Waarde- creatie: project resultaten dragen bij aan nieuwe beelden, relaties,
competenties bij deelnemers, helpers en/of publiek.

•

Verbinding heeft tijd en vertrouwen nodig. De vraag is: hoe krijgen we als culturele
sector dat vertrouwen (van enerzijds burger, anderzijds locale overheid)?
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Speerpunten Cultuurimpuls Venlo: Geef kleur aan je leven !
4. Think Global Act Local
• Grote maatschappelijke thema’s
vertaald naar de wijk en vice versa;
• Vanuit de wijk naar de stad: (o.a. De
Ontaarde Boom );
• Vanuit de stad naar de wijk (o.a. De
Muur )
• Culturele producties en
programmering (o.a. Karavaan V)

3. Lang Leve Kunst
• Age Friendly Cultural City;
• Kunst en positieve gezondheid;
• Projecten rond eenzaamheid;
• Projecten rond dementie;
• Culturele programmering prof en
amateur;
• Intergenerationeel (sociale
netwerken).
• O.a. Onvergetelijk Museum op
Locatie, Buitenste Binnentuin en
Artist in Residence programma
Gezond en Gelukkig’.

5. Nieuwe aanjagers, makers en partners
• Community of Practice met sociale en
artistieke professionals en
vrijwilligers;
• Investeren in nieuwe makers Venlo
(o.a. Via Zuid, CALL, CAL-XL);
• O.a. Cultuurmakers Talk en Expeditie

Geluk in de wijk
(sociaal domein)

Cultuur
en vrijetijd

Onderwijs en 21st
century skills

1. Creërend leren in je eigen
leefomgeving
• Projecten van basisscholen in eigen
leefomgeving (o.a. MediaKunst ;
• Aandacht voor ambacht en nieuwe
technologie (o.a. TechKicks);
• Projecten ihkv preventief jeugdbeleid
in de stad (verder te ontwikkelen);
• Intergenerationeel (kind/ ouder / ..)
2. Talentontwikkeling en nieuw publiek
• Vanuit de stad / het land naar de wijk
en (V)MBO met programmering en
clinics (o.a. Toermalijn en Oost-West).
• Vanuit de wijk en (V)MBO naar de
stad met programmering en clinics
(o.a Love’n This en Hoezo Vrijheid?).

1. Creërend leren in je eigen leefomgeving
Beleidsdoelstellingen 2019 -2022
•

•

Cultuurimpuls Venlo wil excellent worden in de bevordering van 21st century skills
bij de jeugd door het stimuleren en ondersteunen van kunst- en social design
projecten gericht op onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen leefomgeving.
Cultuurimpuls Venlo sluit daarbij aan op actuele doelstellingen, methodieken en
praktijken van het onderwijs, Cultuurpad en Lokaal-C (binnen-schools en
buitenschools). Wij geven daarbij echter – vraag gericht – een extra impuls daar
waar het de verbinding betreft tussen basisscholen en de omliggende wijk (fysiek,
sociaal en publiek domein) en het (V)MBO en maatschappelijke thema’s. Bij deze
projecten wordt – indien relevant - ook intensief samengewerkt met
buurtsportwerk, kinderwerk, jongerenwerk en jeugdhulpverlening.

•

We hebben veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en intergenerationele
projecten waarbij verschillende generaties van elkaar leren: ‘It takes a village to
raise a child.’

•

Het ‘maken’ staat centraal in deze projecten met veel aandacht voor zowel
klassiek ambachtelijk werk als nieuwe technologie. We zoeken daarbij ook
aansluiting bij het bedrijfsleven van Venlo en creatieve ondernemers als partner en
als rolmodel.

•

Hoewel het onderwijs vaak het vertrekpunt zal zijn willen we ook investeren in
ruimte voor activiteiten in de vrije tijd (‘third places’ / werkplaatsen) waar de jeugd
in vervolg op projecten verder haar talent en engagement kan ontwikkelen.

Inspiratie
•

Het projecten in het kader van het programma Gangmakers en andere activiteiten
van The Beach in Amsterdam zijn een inspirerend voorbeeld hoe je met kinderen
spelenderwijs kan werken aan duurzame oplossingen voor de eigen leefomgeving
en daar ook ouders en de sociale omgeving in mee kan nemen. Lees verder op :
www.thebeach.nu/nl/page/1421/gangmakers

Werkplan 2020
De volgende ontwikkelingen uit 2019 doorzetten in 2020:
•

De Nieuwe Scene heeft in 2019 financiering gekregen voor het project Mediakunst:
jeugd op twee basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs gaan de komende
drie jaar rapportages maken over hun eigen leefwereld.

•

Op Basisschool de Klingerberg is door Cultuurpad i.s.m. de Openbare Bibliotheek en
Lokaal-C is een project over de eigen wijk en leefomgeving gerealiseerd. Op basis van
deze en andere ervaringen zouden we graag in 2020 de verdere ontwikkeling van dit
soort projecten willen ondersteunen. Hoe kunnen tieners op speelse wijze duurzame
oplossingen ontwerpen en realiseren voor uitdagende vraagstukken in hun eigen
leefomgeving?

•

De bibliotheek heeft in 2019 onderdak geboden aan Het TD Venlo / De Hackerspace in
de kelder Bieb. We verwachten in 2020 met hen - en partners als Tech Kicks - een
serie projecten te ontwikkelen waarbij zowel jong als oud wordt uitgedaagd om zich
actief te verhouden tot de steeds grote invloed van technologie op ons leven.

Extra aandachtspunten
•

in 2017 heeft Kunstencentrum Venlo samen met een aantal maatschappelijke en
culturele partners een 10tal pilot projecten uitgevoerd in het kader van Preventief
Jeugdbeleid. Thema’s waren toen Hoofdstad van Geluk, Doe lekker zelf normaal en
Straatwaarde. Op basis van deze ervaring zouden in 2019 twee nieuwe series van
interventies ontwikkeld worden. Daar is het echter nog niet van gekomen. In 2020
pakken we die draad graag alsnog op.
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2. Talentontwikkeling en nieuw publiek
Beleidsdoelstellingen 2019 - 2022
•

•

•

•

Cultuurimpuls Venlo wil excellent worden in het bevorderen van actieve en
receptieve cultuurparticipatie bij nieuwe deelnemers en nieuwe publieksgroepen.
Daarbij volgt zij een driesporenbeleid, De combinatie moet het verschil gaan
maken:

•

De volgende ontwikkelingen uit 2019 doorzetten in 2020:
•

Vanuit de stad (en het land) naar basisscholen in de wijken en het V(MBO):
vraaggerichte programmering en clinics in de haarvaten van de stad met accent op
kennismaking (o.a. Turbo Talent).

Op de OBS Toermalijn in de wijk op de heide is een ambitieus programma gestart
met kunst, sport en leesbevordering in de verlengde schooldag en de vrijetijd. In
2020 krijgt dat een vervolg en hopen we op basis van deze ervaring ook een
dergelijk programma in Blerick te kunnen starten.

•

Vanuit de wijk / V(MBO) naar de stad: programmering en clinics op maat met een
accent op verdieping die talenten die zich verder willen ontwikkelen ruimte,
support en podium te bieden in de professionele voorzieningen van de stad (o.a
verdieping 0).

In verdieping 0 van Grenswerk is een collectief van urban talenten aan de slag
gegaan onder de vlag van ’Love’n This ‘. Op basis van het principe ‘meester/ gezel’
investeren ze in zowel hun eigen talentontwikkeling als in die van de jongere
generatie in de wijken.

•

In het verlengde van dit initiatief wordt nu ook gewerkt aan de organisatie van een
stedelijk ‘Urban Event’ in Grenswerk;

•

In november werd het Oost-West Huiskamer Festival in Oost georganiseerd met
een mix van gevorderde en beginnende artiesten. Ook weer Meester / Gezel. De
bedoeling is dat dit festival de komende jaren ook de aandachtswijken weet te
veroveren en te betoveren.

•

`Theater de Garage heeft het initiatief genomen tot de theaterproductie ‘Hoezo
Vrijheid?’ met een mix van allochtone en autochtone jongeren.

•

In 2019 hebben op kleine schaal nieuwkomers meegedraaid in de vrijwilligerspool
van het zomerparkfeest. In 2020 hopen we dat grootschaliger aan te gaan pakken,
eventueel in samenwerking met het landelijke initiatief ‘New Faces’

•

De podia Maaspoort en Grenswerk willen graag experimenteren met participatieve
programmering van zowel hun eigen podia als podia / plekken in de stad.. In 2020
moet dat voornemen kunnen resulteren in een aantal eerste pilots. O.a. met Resto
van Harte.

Participatief programmeren van podia in de wijk / school. / culturele
instellingen: nieuwe deelnemers en publieksgroepen actief betrekken bij de
ontwikkeling en uitvoering van projecten en de programmering van artiesten en
voorstellingen.

Inspiratie relatie schouwburg / wijken
•

Werkplan 2020

Een inspirerend voorbeeld van participatieve programmering is Platform Zina met
de wijk jury, de oversteek , de wijksafari (Laat je er door inspireren maar huur ze
niet in. Je kan beter op eigen kracht een eigen variant maken).
www.facebook.com/WijkJuryNL/
www.zinaplatform.nl/project.php?id=16&l=nlg
www.zinaplatform.nl/project.php?id=30&l=nl
In o.a. Groningen doen ze het nu ook zelf
http://www.dewijkdewereld.nl
Ander voorbeeld uit Deventer met subsidie van Stichting Doen:
https://deventerschouwburg.nl/podium-van-de-stad

Extra aandachtspunten / nieuwe plannen in 2020
•

In 2019 is al contact gemaakt met jongerencentra als Jacx, Picus en Skatepark. In
2020 willen we graag investeren in de verder ontwikkeling en uitvoering van
sociaal-artistieke projecten op deze plekken.

3. Lang Leve Kunst
Beleidsdoelstellingen 2019 - 2022
•

•

Cultuurimpuls Venlo wil excellent worden in de ontwikkeling en uitvoering van
sociaalartistieke interventies die aantoonbaar bijdragen aan het welzijn en geluk
van senioren en zorgbehoevenden volgens de principes van Positieve gezondheid.
De komende vier jaar staan daarbij drie thema’s centraal: eenzaamheid,
chronische ziekte en dementie. Uiteraard worden deze thema’s in onderlinge
samenhang gezien. We sluiten aan bij reeds bestaande netwerken van
maatschappelijke organisaties. Vooral op het gebied van dementie heeft Venlo al
specifieke expertise (LM).

•

Kunst kan een belangrijke rol spelen in preventie (vitaliteit, zingeving. sociale
samenhang) maar ook meer instrumenteel in signalering, het bespreekbaar maken
en in een therapeutische setting. Cultuurimpuls Venlo investeert in al deze
aspecten.

•

We sluiten ons aan bij de ambitie van de maatschappelijke partners in Venlo dat in
2024 de impact van onze interventies is terug te zien in de gemeentelijke
statistieken. Daarbij hebben we een extra ambitie / inspanningsverplichting in de
door ons gekozen wijken.

•

Er wordt ook aansluiting gezocht bij de regiovisie Gezondste Regio van de Noord
Limburgse gemeenten. Daarin is 'Vitaal en Gezond' één van 6 hoofdthema's waarin
kunst cultuur expliciet als subthema wordt genoemd.

Werkplan 2020
De volgende ontwikkelingen uit 2019 doorzetten in 2020:
•

Limburgs Museum is gestart met het project ‘Onvergetelijk Museum op Locatie’
waarbij dementerende ouderen en mantelzorgers geïnspireerd in gesprek gaan
naar aanleiding van de collectie van het museum rond een digitale tafel in de eigen
leefomgeving. In 2020 gaat het project de wijken in.

•

MVBVD is in 2019 gestart met de voorbereidingen van een ’Artist in Residence’
project in Vastenavondkamp in het kader van haar nieuwe meerjarige programma
‘Gezond en Gelukkig’. In voorjaar 2020 wordt het project zichtbaar in de wijk.

•

In Medisch Centrum VieCuri is bij de afdeling Oncologie de Buitenste Binnentuin
geopend. Als voorloper op ‘Gezond en Gelukkig’ doet het kunstenaars collectief
‘Circus Engelbrecht’ daar een sociaalartistiek onderzoek met patiënten en andere
belanghebbenden hoe zijn daar optimaal gebruik van kunnen maken.

•

‘t Groenewold heeft in 2019 samen met het kunstenaarsinitiatief ‘OnBreekbaar een
pilot uitgevoerd met mensen in sociaal isolement en geeft hier in 2020 een
ambitieus vervolg aan met het project Weefkracht in Blerick. Doel is om deze
werkwijze samen met ervaringsdeskundigen herhaalbaar en opschaalbaar te
maken.

Extra aandachtspunten / nieuwe plannen in 2020
•

De voorgenomen aanvraag voor Age Friendly Cultural City is niet doorgegaan omdat
ons programma later van start ging dan voorzien. Ook zonder deze landelijke
matching kunnen we echter het verschil gaan maken in Venlo door aan te sluiten
vanuit onze projecten bij bestaande netwerken zoals ‘Een tegen eenzaamheid’ en
‘De Gezondste Regio 2025’

•

Actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het ‘gezondheidscafe’ en een een
‘roadshow’ over kunst en positieve gezondheid - met als subtitel ‘kunst op recept’ gericht op zorgprofessionals. Eventueel met inzet van ‘De karavaan V’.

•

In het kader van het nieuwe amateurkunstbeleid met een aantal geïnteresseerde
amateurverenigingen een actieonderzoek uitvoeren hoe zij binnen en buiten hun
vereniging hun maatschappelijke impact kunnen vergroten (o.a. door middel van
inzet van de Arts Impact Manager en cofinanciering van pilots).

Inspiratie
•

Creatieve Broedplaats de Gruitpoort in Doetinchem is en goed geslaagd om een
programma voor ouderen te ontwikkelen met duurzame aansluiting bij – en
versterking van - netwerken binnen het sociale domein/ Lees verder:
www.gruitpoort.nl/pagina/lang-leve-kunst.html

•

Belangrijke studie in dit kader: ‘kunstbeoefening met ambitie’ van het LESI
www.langlevekunst.nl/wp-content/uploads/2015/07/Lesi-Kunstbeoefening-metambitie.pdf
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4. Think Global Act Local
Beleidsdoelstellingen 2019 - 2022
•

•

•

Cultuurimpuls Venlo wil excellent worden in artistieke interventies die brongroepen in de
haarvaten van de samenleving een gezicht en een stem geven en er aan bijdragen dat zij
gezien en gehoord worden in het publieke domein. We zijn daarbij alert op (volgens
henzelf) urgente maatschappelijke thema’s en handelingsperspectieven.
Omgekeerd kiest de stuurgroep ieder jaar zelf ook tenminste 1 maatschappelijke thema dat
volgens hen actueel is voor Venlo (in (in 2019 Roze Zaterdag). Alle kernpartners worden
uitgedaagd om dit thema vervolgens op artistieke en grensverleggende wijze te
adresseren in de wijken, in het onderwijs en in andere relevante netwerken.

Werkplan 2020
De volgende ontwikkelingen uit 2019 doorzetten in 2020:
•

In 2019 heeft cultureel ondernemen en documentaire maker Tanja Nabben met steun van
o.a. de Cultuurimpuls een ‘Cinebus’ aangeschaft: een rijdende bioscoop en multifunctionele
ruimte voor het faciliteren van activiteiten ‘bij mensen voor de deur’. De avonturen van
deze ‘Karavaan V’ krijgen ook hun weerslag in blogs en doumentaires. In 2020 start een
eerste programma in Vastenavondkamp

•

In Vastenavondkamp wordt het kunstproject ‘de ontwortelde boom’ een middel voor
basisschool Mikado om samen met de buurt aan een ‘Vreedzame wijk’ te gaan werken.
Samen met de buurt wil de school het gebied tussen de school en het winkelcentrum tot
een ‘Vreedzame buurt park’ ontwikkelen. De boom zal eerst ontwortelt boven de grond
hangen en inspireren tot verschillende culturele en sportieve events met als thema
‘wortelen op de plek waar je nu bent’. Samen met de buurt gaan we de boom vervolgens
ook planten als begin van een nieuwe ontmoetingsplek.

•

In 2019 hebben de Passiespelen van Tegelen samen met de Tiendschuur het educatieve
programma ‘De Muur’ ontwikkeld voor groep 7/8 van basisscholen over het thema buiten
gesloten worden vs. kansen krijgen. Het eindresultaat wordt getoond tijdens de uitvoering
van de Passiespelen in 2020.

•

Maaspoort wil in vervolg op de voorstelling ‘Zwart Water’ in 2018 vaker grotere producties
in Venlo coproduceren rond actuele maatschappelijke thema’s. In 2019 zou dat ’De
achterkant van Venlo’ worden maar er was geen geschikte locatie. In 2020 wordt o.a.
ingezet op de interactieve productie ‘Secrets’ voor jongeren rond thema’s als de klimaat
crisis en racisme en het fenomeen ‘fake news’.

•

Museum van Bommel van Dam geeft met het programma ‘Gezond en gelukkig’ een vervolg
aan het programma CALL. In de systematiek van de Cultuurimpuls is dat onderdeel
geworden van de programmalijn ‘lang leve de kunst’ over kunst en positieve gezondheid.

De maatschappelijke thema’s kunnen eenmalig worden geadresseerd maar bij gebleken
relevantie en draagvlak zien we nog liever dat deze inspireren tot meerjarige trajecten van
opeenvolgende projecten binnen de drie speerpunten van de cultuurimpuls.

Inspiratie
•

•

Het wijktheater in Venlo heeft zich opvallend snel en op eigen kracht ontwikkeld
tot een sociaal artistieke succesformule waarmee op buurtniveau zowel
maatschappelijk engagement als artistieke ontwikkeling ruimte een impuls krijgt.
Voor de cultuurimpuls bieden deze voorstellingen en netwerken een mooi
vertrekpunt voor verdere actie. De Garage is echter ook voorzichtig wat betreft
deze agenderende functie opdat het laagdrempelig blijft voor ieder die wil spelen.
Dat is echter wel op te lossen door bv een vervolgproductie te maken met spelers
die dat wel aantrekt.
Inspirerende voorbeelden van elders zijn o.a. Buurtheater Mariaberg in Maastricht
(BTM) en Formaat in Rotterdam. Zie verder www.buurttheatermariaberg.nl en
www.formaat.org . In Venlo Oost is deze ontwikkeling overigens ook al te zien rond
het thema dementie.

Extra aandachtspunten / nieuwe plannen in 2020
•

Samen met Theater de garage wordt gezocht hoe we een nieuwe impuls kunnen geven aan
het Wijktheater in Venlo. Met de theaterproductie ‘Hoezo vrijheid’ is een eerste begin
gemaakt. Plan is om ook te gaan experimenteren met forum theater.

A

•

hhhh

5. Nieuwe aanjagers, makers en partners
Beleidsdoelstellingen 2019 - 2022
•

•

De Cultuurimpuls Venlo investeert in deskundigheidsbevordering van nieuwe
aanjagers, makers en partners. Wie A zegt moet ook B zeggen. Een belangrijke
randvoorwaarde voor excellente sociaalartistieke praktijken zijn gemotiveerde en
deskundige aanjagers, opdrachtgevers en opdrachtgevers.
Nieuwe aanjagers: de cultuurcoaches blijven ongeveer het zelfde werk doen maar
wel in een nieuw verband. Met nieuwe aanjagers bedoelen we echter ook
sleutelpersonen in de samenleving , de zgn ‘best persons’ die belangrijke
ambassadeurs kunnen worden van de cultuurimpuls.

•

Nieuwe makers: makers, ontwerpers, programmeurs en andere creatieve
professionals van binnen en buiten Venlo die zich verder willen ontwikkelen in
sociaalartistiek werk. Nieuwe makers zijn ook burgers – jong en oud - die hun lot in
eigen hand nemen en daar samen praktisch vorm en inhoud aan willen geven.

•

Nieuwe partners: de cultuurimpuls zal als een inktvlek steeds groter worden en
daarbij ook steeds meer maatschappelijke partners betrekken in de uitvoering of
als opdrachtgever. We zijn vooral geïnteresseerd in partners die voor langere tijd
met ons op avontuur willen en ook willen investeren in lange lijnen naar een
gezamenlijk doel.

•

Gezamenlijk vormen we een leer gemeenschap – een Community of Practice – die
samen al doende leert hoe je deze praktijken CAL-XL is hierin gespecialiseerd en
ondersteunt in co-creatie met lokale partijen de inrichting en start van de
leergemeenschap. Belangrijke lokale partners zijn MVBVD met programma’a als
Circulair Arts Lab Limburg (CALL, maatschappelijke) en DESTINATION UNKNOWN
(autonoom) , Via Zuid (podiumkunsten) en Cultuurpad (kunsteducatie).

Inspiratie
•

Community Art Lab Brabant en het programma De Reis van Keunstwurk / LF2018
in Friesland. Zie verder www.communityartbrabant.nl en www.dereis.frl .

Werkplan 2020
De volgende ontwikkelingen uit 2019 doorzetten in 2020:
•

In 2019 is het programma gestart met een Kick-off bijeenkomst en ‘de week van de
cultuurimpuls’ met vier expertmeetings over de verschillende programmalijnen. In
het najaar heeft dat een vervolg gekregen met een inspirerende expeditie naar
Eindhoven. In 2020 volgen meer inspiratiebijeenkomsten voor het netwerk.

•

In 2019 is ook het initiatief genomen tot een serie van drie Cultuurmaker Talks
i.s.m. Omroep Venlo, iedere eerste zondagmiddag van de maand. In 2020 gaan we
daar een nog nader uit te werken vervolg aan geven.

•

In 2019 is het online monitoring en evaluatie instrument, de ‘Arts Impact Manager
(AIM)’ gebruiksklaar gemaakt voor Venlo: in voorjaar 2020 gaan we daar op proef
mee aan de slag met alle projectpartners. Belangrijk onderdeel daarvan is de start
van intervisiebijeenkomsten per project en tussen projecten.

Extra aandachtspunten / nieuwe activiteiten in 2020
•

In 2020 starten we ook met de Cultuurimpuls Award: een jaarlijkse of tweejaarlijkse
prijs die wordt uitgereikt aan de drie meest grensverleggende sociaalartistieke
praktijken van de afgelopen periode in Venlo. Het prijzengeld mag worden
aangewend voor een vervolg van de interventie (verdiepen of verbreden). Het
proces van nominatie, jurering en prijsuitreiking is een mooie aanleiding om de
praktijken te documenteren er op te reflecteren en ze onder de aandacht te
brengen van een breder publiek.

Afbeeldingen B

Begroting
Begroting beleidsplan en werkplan
•

Hiernaast staat globale begroting voor de beleidsperiode 2019-2022.

•

De verdeling over posten is indicatief. De stuurgroep kan deze aanpassen mits duidelijk
gemotiveerd;

•

De beoogde bijdrage vanuit de Stichting wordt mogelijk 260k ipv 320k. Voor 2019 en 2020
handhaven we de 80k per jaar van de oorspronkelijke begroting. Voor ‘21 en ’22 zal een
aanvullende dekking worden gezocht om de zelfde basis van eigen middelen te behouden
of beter nog te vergroten.

•

De gelden van de stichting zullen overigens – vanwege de daarvoor geldende voorwaarden
- uitsluitend gebruikt voor projectfinanciering;

•

De prognose van cofinanciering is een streefcijfer en geldt niet als voorwaarde voor de
overige financiering.

•

Voorjaar 2020 volgt nog een verder uitgewerkt jaarverslag 2019

Meer informatie over de Cultuurimpuls Venlo
•

Volg verdere ontwikkelingen op facebook @cultuurimpulsvenlo en
www.cultureelplatformvenlo.nl. Zie ook de nieuwsbrieven op de website en schijf je in.

•

Kwartiermaker Sikko Cleveringa is bereikbaar per mail info@cultuurimpulsvenlo.nl en
telefoon 06-81592248.

