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Kunst en cultuur
voor nu én in de
toekomst
De wereld is in 2020 compleet veranderd
door COVID-19 en de coronacrisis die hieruit
voortvloeide. Ook de culturele sector is hard
geraakt en het einde is nog niet in zicht.

Cultuur Oost ziet een belangrijke taak voor zichzelf
weggelegd om deze duurzame ontwikkeling te
ondersteunen en te begeleiden. Dit betekent een
flexibelere inzet van onze capaciteit, zodat we snel
op de actualiteit kunnen inspelen. Tegelijkertijd is
het onze taak om het overzicht en de lange termijn
in het oog te houden. De vragen en wensen vanuit
het veld zijn daarbij leidend: als spin in het web
richten we ons op het leveren van maatwerk zodat
we samen met onze partners zoveel mogelijk impact
kunnen maken.
In dit licht is Cultuur Oost dan ook zeer positief
over het gedachtegoed van de nieuwe
Uitgangspuntennotitie Aanpak Cultuur en Erfgoed
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We kijken ernaar uit om samen met de provincie

langere termijn resulteren in een nieuwe werkelijkheid,

en onze stakeholders te werken aan een Gelderland

waarin het complete speelveld van kunst en cultuur anders

waarin kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk

is dan voorheen. Hoe groot de impact werkelijk is en hoe

zijn en blijven, voor nu én in de toekomst.

vastgesteld. De flexibele werkwijze, de regionale

we daarmee om moeten gaan is nog moeilijk te bepalen.
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Het punt van
kunst en cultuur
in Gelderland

Cultuur Oost de inzet van kunstenaars en creatieve denkers
in andere domeinen, zoals duurzaamheid, leefbaarheid en
de zorg.
Cultuur Oost ondersteunt en versterkt de culturele
infrastructuur van Gelderland door de kracht en de waarde
van kunst en cultuur voor de maatschappij zichtbaar
te maken. Door het ontwikkelen en delen van kennis

Cultuur Oost zet zich in om kunst en cultuur
toegankelijk te maken voor alle inwoners en
bezoekers van Gelderland, want kunst en
cultuur zijn een onmisbare verrijking voor
het individu en de samenleving.

bijvoorbeeld, door te adviseren en te coachen, strategische
verbindingen te leggen, netwerken te onderhouden en met
scholing de deskundigheid van professionals te bevorderen.
Dit doet Cultuur Oost vanuit een onafhankelijke en
neutrale positie, samen met culturele en maatschappelijke
instellingen, kunstenaars, scholen, gemeenten, bedrijven en
collega-instellingen in de grote steden, om op die manier
gezamenlijk het hele culturele veld te kunnen bedienen.

Kunst en cultuur beoefenen, bekijken en beleven vormen
een belangrijke voedingsbodem voor creativiteit en

Cultuur Oost wil zoveel mogelijk Gelderlanders bereiken

verbeeldingskracht. We worden er niet alleen gelukkiger en

met kunst en cultuur en werkt aan de volgende vier

gezonder van, het helpt ons ook onze horizon te verbreden,

doelstellingen:

ons te verplaatsen in een ander en onze creativiteit in te
zetten voor de samenleving van morgen.

1.

Alle kinderen en jongeren krijgen goede en
betekenisvolle cultuureducatie, zowel binnen- als
buitenschools.

Als netwerk- en expertisecentrum en uitvoeringsorganisatie
van provincie Gelderland werkt Cultuur Oost daarom aan

2.

Elke inwoner en bezoeker kan kunst en cultuur

kunst en cultuur in de breedte. Aan beter cultuuronderwijs

beleven en maken en door kunst en cultuur kan

op school bijvoorbeeld, maar ook aan het behoud van de

iedereen (weer) meedoen.

amateurkunst en het verenigingsleven. Cultuur Oost is er

3.

Alle kunstenaars hebben zicht op hoe zij zichzelf

zowel voor de jonge, talentvolle kunstenaars als voor de

kunnen ontwikkelen tot hun maximaal haalbare

kunstprofessionals en zet zich in voor de toegankelijkheid van

niveau.

kunst en cultuur zodat iedereen kan deelnemen, ongeacht
achtergrond, leeftijd, of sociale status. Bovendien stimuleert

4.

Kunstenaars en culturele organisaties zetten hun
creativiteit in voor maatschappelijke vraagstukken.
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Cultuureducatie
Kunst raakt en verwondert en geeft ons de mogelijkheid om
de wereld door een andere bril te bekijken. Dat begint al bij de
allerkleinsten: op school. In 2021 eindigt de tweede periode van het
landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK 20172020) en start de nieuwe periode (CMK 2021-2024)

Om de professionele podia en gezelschappen toegankelijker te
maken voor alle kinderen in Gelderland start Cultuur Oost in 20202021, in opdracht van provincie Gelderland, met de pilot Retourtje
Cultuur. Daarin neemt Cultuur Oost het regelwerk en een deel van
de financiën voor busvervoer naar voorstellingen op zich, waardoor
het bezoeken van een theater of concertzaal, zeker voor scholen in
een cultuurarme omgeving, makkelijker te realiseren is.

Cultuur Oost treedt voor de derde keer op als penvoerder voor de
provincie Gelderland en doet namens de scholen de aanvraag bij
het Fonds voor Cultuurparticipatie. De ambitie is om de komende
vier jaar opnieuw scholen met financiering, scholing en coaching te
kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun cultuuronderwijs.
Er is daarbij extra aandacht voor scholen met een achterstandsscore,
scholen in een cultuurarme omgeving en het vmbo.

De huidige periode CMK is door toedoen van COVID-19 verlengd
tot juli 2021. Dat betekent dat scholen extra tijd krijgen om hun
geplande projecten al dan niet in gewijzigde vorm uit te voeren.
Cultuur Oost richt zich tegelijkertijd op de evaluatie van CMK 20172020, om met de opbrengsten en verbeterpunten een goede start
te maken met CMK 2021-2024. Hierbij is er extra aandacht voor
de resultaten van de CMK LAB’s, waarin de afgelopen vier jaar
multidisciplinair onderzoek werd gedaan naar mogelijkheden om
het cultuuronderwijs te vernieuwen.

Binnen CMK werkt Cultuur Oost samen met scholen en culturele
instellingen aan duurzame curriculumvernieuwing en het
cultuuronderwijs van de toekomst, met als doel kunst en cultuur een
vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van de brede ontwikkeling
van het kind. Binnen de lopende CMK-periode werd bovendien, in
samenwerking met lokale Coördinatiepunten Cultuureducatie (CCE),
de Gelderse Route Cultuureducatie ontwikkeld, waarmee scholen
nog beter op maat kunnen worden ondersteund bij het realiseren
van hun ambities. Deze werkwijze wordt in 2021 in de hele provincie
uitgezet. Een van de doelen is om kinderen gedurende hun schooltijd
op drie manieren met kunst en cultuur in aanraking te laten komen:
op school zelf, in de lokale (culturele) omgeving en met professionele
podia en gezelschappen.

In 2021 zet Cultuur Oost zich ook in voor het verstevigen van
de verbinding van cultuur en onderwijs op beleidsniveau,
onder andere door het sluiten, monitoren en begeleiden van
convenanten Cultuur & Onderwijs, convenanten Méér Muziek in
de Klas en het versterken van de infrastructuur tussen scholen,
gemeenten en culturele instellingen op lokaal niveau. Daarnaast
faciliteert Cultuur Oost opnieuw het CCE-netwerk voor de 26
Coördinatiepunten Cultuureducatie die Gelderland rijk is. Ook
deskundigheidsbevordering blijft een prioriteit. Net als voorgaande
jaren zorgt scholingshuis CultuurCollege voor het opleiden van
interne cultuurcoördinatoren en, in samenwerking met de HAN,
post-hbo Cultuurbegeleiders. In 2021 wordt bovendien een aantal
nieuwe modules ontwikkeld, onder andere voor het vmbo.
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Cultuurparticipatie
De ambitie om kunst en cultuur toegankelijk te maken vraagt om een
flexibele aanpak. Toegankelijkheid in een krimpgebied betekent immers
heel iets anders dan toegankelijkheid voor bijvoorbeeld mensen met een
beperking. In 2021 zet Cultuur Oost de verschillende doelgroepen nog
meer centraal, door vraag- en procesgericht te werken en de kennis van de
adviseurs in te zetten om de vraag van de opdrachtgever te verfijnen en te
verdiepen. Geen quick fixes dus, maar duurzame oplossingen die gedragen
en uitgewerkt worden door de betrokkenen. Cultuur Oost fungeert hierbij
als procesbegeleider, door bij te dragen aan ontwikkeling op visie- en
beleidsniveau en te ondersteunen in de uitvoering.
Afgelopen jaar ondertekende Cultuur Oost de Agenda Inclusieve
Podiumkunsten, intern en extern werd er gewerkt met de Code Diversiteit
en Inclusie. Ook in 2021 staat inclusiviteit hoog op de agenda. Denk
bijvoorbeeld aan digitale toegankelijkheid voor doelgroepen die het hardst
door COVID-19 worden getroﬀen (zoals mensen die van dagbesteding
afhankelijk zijn) en het coachen en monitoren van de verbinding tussen
HAN social work en ArtEZ, zodat studenten al in een vroeg stadium met
elkaars praktijken in aanraking komen en van elkaar kunnen leren.
De afgelopen jaren heeft Cultuur Oost veel kennis en ervaring opgedaan op

Daarnaast liggen er grote kansen op het gebied van beleid. Cultuur

het gebied van cultuurparticipatie met onder andere de netwerken KOM en

Oost is een van de proeftuinen van het landelijke programma Cultureel

KISO en het Reisgezelschap. 2021 staat in het teken van deze opbrengsten

Vermogen, dat onder andere tot doel heeft burgers actief te betrekken

die door middel van een publicatie en verschillende films voor een bredere

bij het vergroten van de impact van kunst en cultuur op de samenleving.

doelgroep beschikbaar worden gemaakt. Scholingshuis CultuurCollege

In 2021 breidt Cultuur Oost bovendien de jongerenpanels uit om op die

verzorgt bovendien een reeks bijeenkomsten die inzichtelijk maakt hoe

manier podia te ondersteunen bij het maken van hun programmering

de toegankelijkheid van kunst en cultuur vergroot kan worden en hoe de

en ervoor te zorgen dat makers aan het woord komen die nu nog geen

kracht van kunst kan bijdragen aan een inclusievere samenleving.

podium krijgen.
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Talentontwikkeling

De afgelopen twee jaar werkte Cultuur Oost aan het opbouwen van

Veel van de talenten die voortkomen uit de jongerencultuur zijn

verschillende netwerken in met name de jongerencultuur, met als

autodidact en hebben geen kunstacademie bezocht. De afgelopen

doel makers uit het non-formele circuit bij het bestaande netwerk

vijf jaar werkte Cultuur Oost samen met LKCA en Rozet Arnhem aan

te betrekken. Hieruit ontstond onder andere het urban netwerk

de Nederlandse implementatie van CLOCK, een certificeringsmodel

Gelderland Renaissance, dat in Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede

voor autodidacte kunstenaars dat door heel Europa wordt uitgezet.

en Winterswijk werd uitgezet. Ook werden er verschillende spoken

De convenantperiode wordt in 2020 afgesloten, maar Cultuur Oost

word-netwerken gestart die zowel lokaal als landelijk met open armen

blijft betrokken bij de doorontwikkeling. Het non-formele leren biedt

zijn ontvangen. Door deze netwerken ontstond er een steeds beter

kansen om bijvoorbeeld uitval in het onderwijs te voorkomen. Vanuit

beeld van wat deze specifieke doelgroep nodig heeft. Denk daarbij

het onderwijs is er bovendien een groeiende vraag naar alternatieve

bijvoorbeeld aan het belang van rolmodellen en manieren waarop

leerroutes die in CLOCK al zijn onderzocht.

deze in stelling kunnen worden gebracht, maar ook aan het verbinden
van makers uit de jongerencultuur aan bestaande podia. Cultuur Oost

Voor de makers is de impact van COVID-19 natuurlijk groot. Toch

gaat met deze behoeften aan de slag en initieert onder andere een

biedt deze periode kansen, bijvoorbeeld voor nieuwe vormen van

aantal projecten waarin jonge makers direct kunnen worden gecoacht

programmeren. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de digitale

en begeleid. Denk aan de Gelderland Talent Stage, in samenwerking

podia, juist in de jongerencultuur ligt de nadruk namelijk op visueel

met provincie Gelderland, en een tour rondom de in 2020 uitgekomen

en virtueel werken. De grootste uitdaging is de dialoog gaande te

publicatie Iets met Urban. Tot slot wordt de vruchtbare samenwerking

houden tussen het formele en non-formele circuit en om visie- en

met Poppunt Gelderland voortgezet, net als de organisatie van

beleidsontwikkeling op dit punt te stimuleren. Cultuur Oost ziet in

Kunstbende Gelderland.

2021 een heldere taak voor zichzelf in het maken van die verbinding.
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Samenleving
en beleid

Kunstenaars kunnen een vraagstuk in een ander perspectief plaatsen,
zodat een probleem wordt omgevormd tot een uitdagende ontwikkeling
waar personeel, management en bewoners graag aan willen
meewerken. Samen met Kunstloc Brabant en LKCA werkt Cultuur Oost
aan een portfolio ter inspiratie, het inzichtelijk maken van best practices
is van belang om nieuwe partners sneller te kunnen laten aanhaken.

Het aankomende jaar zal voornamelijk in het teken staan van de
impact die COVID-19 heeft en gaat hebben op de culturele sector
en de samenleving. De creatieve denkkracht en verbindende waarde
van kunst en cultuur zullen daarbij hard nodig zijn. Cultuur Oost
ziet daarin een duidelijke rol en zet zich de komende maanden
in om in de Gelderse regio’s de makers, culturele instellingen en
amateurverenigingen te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen.
Denk daarbij aan digitalisering, diﬀerentiatie qua aanbiedingsvormen
en anderhalvemeter-scenario’s voor zowel de culturele sector als
bijvoorbeeld de domeinen zorg en welzijn. Cultuur Oost heeft de
kennis, ervaring en het netwerk in huis om deze drie ambities
samen met provincie Gelderland en verschillende partners in de
praktijk te brengen.
Deze ambitie sluit goed aan op bijvoorbeeld de verbinding tussen
kunst, cultuur en de zorg. Steeds meer wordt de maatschappelijke
meerwaarde gezien van kunst- en cultuuractiviteiten voor mensen die,
in welke hoedanigheid dan ook, een zorgvraag hebben. De uitdaging
voor Cultuur Oost ligt in 2021 in het bevorderen van de samenwerking
tussen cultuur, zorg en welzijn: het verbinden van kunstenaars,
gemeenten en zorginstellingen vanuit de visie dat de creatieve sector
kan bijdragen aan de kwaliteit van leef-, woon- en zorgomgeving.
Cultuur Oost zet de creativiteit van kunstenaars in om transities in
de zorg en gemeentelijk beleid te ondersteunen en te versoepelen.

In 2021 wordt er nog meer nadruk gelegd op regionaal werken, met
vaste aanspreekpunten per regio. Op die manier positioneert Cultuur
Oost zichzelf nog steviger als provinciale schakel voor regionale
initiatieven. De bereikbaarheid wordt met deze werkwijze vergroot en
de banden met de verschillende partners in de regio worden strakker
aangehaald en kunnen beter gemonitord worden. De adviseurs van
Cultuur Oost halen de vragen en wensen op en kijken per regio hoe daar
het best op kan worden ingespeeld. Door zichtbaarder te zijn wordt
het voor kunstenaars en verenigingen laagdrempeliger om bij Cultuur
Oost aan te kloppen. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met
landelijke fondsen, zoals het VSBfonds, Mondriaan Fonds en Fonds ZOZ.
Uit de provinciale opdracht een advies te geven over de toekomst
van de Gelderse culturele infrastructuur zullen in 2021 veel kansen
voortkomen. Op basis van de gesprekken die momenteel met
gemeenten worden gevoerd, is de verwachting dat Cultuur Oost op
vele vlakken provincie Gelderland kan ondersteunen in de uitvoer
van het advies. De contouren van de precieze vraagstukken zullen in
de komende maanden aangescherpt worden en zijn uiteraard ook
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19. Ook hier staat
het werken met een vraaggerichte en flexibele aanpak voorop: wat
hebben gemeenten en het culturele veld aan ondersteuning nodig?
Daarnaast blijft Cultuur Oost zich uiteraard inzetten voor het sluiten
van Convenanten Cultuur & Onderwijs, Méér Muziek in de Klas en de
Cultuur- en Erfgoedpacten.
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