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1. Voorwoord
Afgelopen jaar heeft Cultuur Oost haar
flexibiliteit en kracht kunnen laten zien als
ondersteuningsinstelling van de provincie
en adviesorganisatie voor het culturele veld.
De gevolgen van de coronacrisis voor onze
samenleving tekenen zich langzaam af en ook
de culturele sector blijft niet gespaard. Koers
bijstellen, bij Cultuur Oost was dat het afgelopen
jaar uiteraard niet anders. De vragen uit het
veld veranderden even snel als de actualiteit en
collega´s zagen vanuit hun eigen huizen plots
alleen nog maar de 2D-versie van elkaar.
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Op 1 september vorig jaar nam ik het stokje
over van Jan Westerhof, directeur-bestuurder
ad interim. Tegen die tijd werd er op alle
niveaus in het Gelderse culturele veld al
nagedacht, gesproken en samengewerkt aan
manieren om de coronacrisis het hoofd te
bieden. Zo voerde Cultuur Oost vanaf de zomer
van 2020 in opdracht van provincie Gelderland
een regioverkenning uit, waarin samen met
alle Gelderse gemeenten werd gewerkt aan
scenario´s voor een toekomstbestendige,
culturele infrastructuur. Maar niet alleen
op bestuurlijk niveau werd er veerkracht,
creativiteit en aanpassingsvermogen getoond.
Kunstenaars en performers zochten innovatieve
manieren om alsnog hun publiek te bereiken,
kunst en cultuur werden ingezet om kwetsbare
groepen juist in deze tijd houvast te bieden en
scholen werkten samen met kunstvakdocenten
en cultuurpunten aan de digitalisering van hun
educatieve aanbod. Om de sector vanuit eigen
middelen een impuls te geven initieerde Cultuur
Oost in de eerste lockdown negen projecten
waarbij zo´n 100 Gelderse kunstenaars uit
verschillende disciplines betrokken waren.

Terugblikken op 2020 is onder ogen zien dat
er veel niet mogelijk was. Onze theater- en
concertzalen, onze filmhuizen en centra voor
de kunsten, ze bleven grotendeels leeg. In
musea bleven prachtige tentoonstellingen
ongezien. Geen festivalzomer, geen culturele
activiteiten in de buurthuizen. Enkel opsommen
wat er niet mogelijk was in 2020 doet de
werkelijkheid echter tekort. Een crisis van
deze omvang is ongekend, maar biedt ook
mogelijkheden. In heel Gelderland wordt
er sinds het uitbreken van de coronacrisis
proactief naar de toekomst gekeken en
samengewerkt om de ontwrichtende kracht
van de crisis te beperken, en de aanwezigheid
van kunst en cultuur op de lange termijn te
waarborgen. Deze kracht is inherent aan ons
veld, omdat complexe, maatschappelijke
vraagstukken vragen om de creativiteit van
kunstenaars en omdat kunst en cultuur
bijdragen aan een inclusieve, gezonde en
gelukkige samenleving met ruimte voor
diversiteit en dialoog.
Een structurele inbedding van kunst en cultuur
in de Gelderse samenleving, dat is waar Cultuur
Oost zich ook in 2020 voor heeft ingezet. Niet
om maar blind te behouden wat er altijd al is
geweest, maar juist om de uitdagingen waar
we, mede door de nasleep van COVID-19, voor
staan, het hoofd te bieden.

Sarah Heijse
Directeur-bestuurder
Cultuur Oost

2.1 Educatie: leren door
kunst en cultuur

-

Het bereiken van meer scholen met een achterstandsscore of scholen in
gebieden met een cultuurarme omgeving.

-

Curriculumvernieuwing op het gebied van cultuureducatie.

-

Deskundigheidsbevordering van leraren en educatief medewerkers.

-

Kennisdeling, zowel lokaal als regionaal.

Een van de belangrijkste conclusies uit CMK 2017-2020 is dat cultuureducatie een
steviger fundament krijgt wanneer scholen zelf de regie nemen en cultuureducatie
linken aan de algemene visie van de school. Scholen begeleiden en ondersteunen
in het maken van hun cultuurbeleid ziet Cultuur Oost dan ook als een van de

2.1.1 Cultuureducatie met Kwaliteit Gelderland

belangrijkste taken binnen CMK. Uit de Moneva-monitor, die jaarlijks wordt uitgevoerd,
blijkt dat 65% van de scholen die deelnemen aan het Gelderse programma CMK

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs

inmiddels een visie op cultuureducatie heeft. 49% van deze scholen heeft een

in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De provincie Gelderland en

gecertificeerde icc´er in dienst.

het Fonds voor Cultuurparticipatie financieren deze samenhangende aanpak om de
kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Cultuur Oost faciliteert
en coördineert het programma in Gelderland (exclusief de vier grote steden) en zorgt
voor ondersteuning, samenwerking, kennisdeling en deskundigheidsbevordering.
2020 was het laatste jaar van de tweede periode CMK die startte in 2017. 405 scholen
deden in deze periode mee en het programma bereikte in totaal 76.000 Gelderse
leerlingen. De afronding van CMK 2017-2020 werd verlengd om scholen de kans te geven
hun projecten ondanks het onrustige jaar tot een goed einde te brengen. Tegelijkertijd

“Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Gelderse
kinderen kunnen genieten van cultuur en erfgoed. Zowel
in de klas, met theater, muziek, beeldende kunst en buiten
de klas met bijvoorbeeld museumbezoek. Ik ben blij dat wij
Cultuur Oost kunnen ondersteunen om dit te doen.”
–Peter Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland

werden begin 2020 de voorbereidingen getroﬀen voor CMK 2021-2024. In aanloop naar
de start van de nieuwe periode werden alle basisscholen in Gelderland (met uitzondering

Cultuur Oost heeft als penvoerder van het Gelderse programma CMK een bereik

van de vier grote steden) geïnformeerd over de meerwaarde van cultuurbeleid op school

onder basisscholen dat 10% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, maar de

en deelname aan CMK en werd er, in samenwerking en overleg met alle betrokken

ambitie reikt verder dan alleen het basisonderwijs. In 2020 werden ook vmbo-

partners, koers bepaald voor de nieuwe periode. Namens 570 Gelderse scholen deed

scholen geïnformeerd over de mogelijkheden van CMK, met 5 vmbo-scholen werden

Cultuur Oost de aanvraag bij Fonds voor Cultuurparticipatie en deze werd gehonoreerd.

voorbereidende gesprekken gevoerd. Daarnaast werd er in samenwerking met het

Fonds voor Cultuurparticipatie en provincie Gelderland trekken gezamenlijk ruim 9

LKCA een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor cultuurbeleid op mbo-

miljoen euro uit voor cultuureducatie in de nieuwe periode CMK. Hierdoor kunnen

scholen. Hiervoor werden gesprekken gevoerd met diverse culturele instellingen, mbo-

in 2021-2024 ruim 91.000 Gelderse leerlingen van CMK profiteren. De belangrijkste

besturen en de MBO Raad. Deze gesprekken waren zeer positief, in 2021 wordt er

uitgangpunten voor het Gelderse programma 2021-2024 zijn:

vervolg gegeven aan het adviesrapport.

-

De kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen en op scholen voor
speciaal onderwijs.

2020 was ook het laatste jaar van de CMK LAB´s, de 4 leernetwerken (De

Een duurzaam programma voor elke school waarin kwaliteitsverbetering van

Muziekrevolutie, de Kracht van Dans, De Verwondering en Kunst & Techniek) waarin

cultuureducatie centraal staat, passend binnen de visie en mogelijkheden van

Cultuur Oost samen met partners praktijkonderzoek doet naar ontwikkelingen op

de individuele school. Dit programma wordt ontwikkeld in samenwerking met

het gebied van cultuureducatie met als doel het cultuuronderwijs te innoveren. De

de culturele omgeving van de school en is verankerd in het curriculum en het

resultaten van de 4 LAB´s worden momenteel in de klas getest, met als doel de

schoolbeleid.

concrete producten te optimaliseren en mee te nemen in de nieuwe periode CMK.
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samenwerking met Méér Muziek in de Klas een online talkshow uitgezonden waarin
verschillende Gelderse initiatieven rondom muziekonderwijs in de spotlight werden
gezet. Gedeputeerde Peter Drenth en koningin Máxima waren bij deze talkshow
aanwezig. De uitzending werd door 2000 mensen bekeken. Ter voorbereiding van
het Muziekakkoord voor de regio Gelderland-Midden werd er een inspiratiemoment
georganiseerd waarbij onder andere alle wethouders cultuur aanwezig waren.

2.1.4 Netwerk Cultuurpunten
Gelderland telde het afgelopen jaar 31 cultuurpunten; coördinatiepunten
cultuureducatie, cultuurcoaches en combinatiefunctionarissen die het lokale
aanspreekpunt zijn voor scholen in hun regio en de schakel vormen tussen scholen
en hun culturele omgeving. Om hen hierin te ondersteunen, faciliteert Cultuur Oost
het Netwerk Cultuurpunten. Voor scholen zonder regionaal cultuurpunt is Cultuur
Oost het aanspreekpunt.
In 2020 voerden drie thema´s de boventoon in het netwerk: cultuureducatie in
coronatijd, de nieuwe periode CMK en de Route Cultuureducatie. In september
organiseerde Cultuur Oost een bijeenkomst waarin cultuurpunten zich onder leiding
van Jaco van den Dool, schoolleider en onderzoeker, bogen over de do´s en dont´s
Suzan Lutke en Wendelien Wouters tijdens de boekpresentatie van Als de muziek er al is,
een nieuwe methode voor muziekonderwijs ontwikkeld in het LAB De Muziekrevolutie.

van online cultuuronderwijs, met als doel de scholen daarin wegwijs te maken en
beter te kunnen begeleiden. Uiteraard was er ook volop aandacht voor de nieuwe
periode Cultuureducatie met Kwaliteit. In samenwerking met de cultuurpunten

2.1.2 Route Cultuureducatie

werkte Cultuur Oost aan een eenduidige werkwijze voor de begeleiding van scholen:
de Gelderse Route Cultuureducatie. Er werden voor het Netwerk Cultuurpunten 2

Samen met cultuurpunten werkte Cultuur Oost het afgelopen jaar aan een

netwerkbijeenkomsten georganiseerd met een opkomst van ruim 80%. Daarnaast

dynamische werkwijze waarmee scholen in CMK aan de slag gaan: de Route

bracht Cultuur Oost extra adviezen uit aan cultuurpunten over de gevolgen van de

Cultuureducatie. Een intensieve samenwerking op basis van de gezamenlijke

coronamaatregelen voor cultuureducatie op school.

ervaringen opgedaan in de afgelopen 8 jaar CMK. De route vormt zich naar
de wensen en ambities van de school. De onderwerpen visie, programma,

2.1.5 Retourtje Cultuur Gelderland

deskundigheid, samenwerking en de samenhang hierin vormen het fundament.

In 2020 ging de pilot Retourtje Cultuur Gelderland van start. Met deze pilot krijgen

Elke school doorloopt de route in een eigen tempo en zet de stappen die daarvoor

alle kinderen uit Gelderland de kans tenminste één keer in hun basisschooltijd een

nodig zijn. In 2021 zal er voor het eerst met de route worden gewerkt.

voorstelling van een groot Gelders gezelschap te bezoeken. Het regelwerk wordt

2.1.3 Méér Muziek in de Klas

de scholen uit handen genomen doordat het busvervoer door Cultuur Oost voor
hen wordt verzorgd, daarnaast levert provincie Gelderland een financiële bijdrage,

Eind 2019 hadden 290 basisscholen in Gelderland een Muziekakkoord ondertekend.

waardoor het vervoer nog maar €2 per leerling kost.

Afgelopen jaar kwamen daar de scholen in Noord-Veluwe bij. Daarmee staat het

Er werd een werkgroep opgericht, bestaande uit Cultuur Oost, provincie Gelderland,

totaal aantal scholen inmiddels op 450. Voorbereidingen voor een Muziekakkoord

de Gelderse cultuurpunten en de Gelderse instellingen die op dit moment bij

werden getroﬀen in de regio´s Gelderland-Midden (Arnhem, Lingewaard,

Retourtje Cultuur Gelderland betrokken zijn, te weten Kwatta, Introdans en Phion.

Overbetuwe, Rheden, Renkum) en West-Veluwe (Harderwijk, Elburg, Nunspeet,

Het samenwerkingsverband verzorgde de praktische uitvoering van het plan en

Ermelo, Nijkerk, Putten), deze regio´s tekenen in 2021. Juni 2020 werd er in

richtte de communicatie in. Er was grote interesse voor de pilot vanuit scholen uit
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Daarnaast begonnen 23 deelnemers aan de meerjarige opleiding post-hbo
cultuurbegeleider. Inmiddels zijn er 28 schoolbesturen betrokken bij deze opleiding,
waarvan 22 besturen uit Gelderland, 1 bestuur uit Overijssel en 5 besturen uit Brabant.
Cultuur Oost is hiermee landelijk koploper.

2.1.8 De kracht van kunst in het onderwijs
Om scholen, schoolbesturen, leerkrachten en cultuurpunten te informeren over actuele
ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van cultuureducatie organiseerde
Cultuur Oost een reeks inspiratiesessies onder de titel De kracht van kunst in het
onderwijs. De thema´s curriculum.nu, makersonderwijs, kansen voor cultuureducatie in
het vmbo, laaggeletterdheid en duurzaamheid kwamen aan bod. De (deels digitale)
bijeenkomsten werden door 139 deelnemers bezocht en positief geëvalueerd. In 2021
organiseert Cultuur Oost opnieuw 3 bijeenkomsten in de reeks De kracht van kunst in
het onderwijs, om deze doelgroep blijvend te informeren over actuele ontwikkelingen op
het gebied van cultuureducatie.
Online Talkshow ‘Muziekonderwijs in Gelderland’,
in samenwerking met Méér Muziek in de Klas.

2.1.9 Platform Cultuureducatie Achterhoek
In navolging van het mission statement dat in 2019 door 5 Achterhoekse schoolbesturen
werd ondertekend, werd in november 2020 het Platform Cultuureducatie Achterhoek

heel Gelderland, maar door de coronamaatregelen konden de voorstellingen die

opgericht. Binnen het platform verbinden culturele partijen, icc´ers, kunstvakdocenten

van juli tot en met december 2020 gepland stonden helaas niet doorgaan. Zodra de

en lokale kunstenaars zich rondom cultuureducatie op basisscholen. Daarbij staat de

maatregelen het toelaten zullen de eerste bussen van Retourtje Cultuur Gelderland

vraag van de school centraal. 11 gemeenten, 28 schoolbesturen en 190 scholen werken

gaan rijden.

in het Platform Cultuureducatie Achterhoek samen met Amphion Cultuurbedrijf

2.1.6 FilmHUB Gelderland

Doetinchem, Boogie Woogie Winterswijk, KICK Oude IJsselstreek, Liemers KunstWerk!,
Muzehof Zutphen, Muziek- en Kunstwijs Berkelland, SCEDA Aalten en WELCOM

In 2020 werkte Cultuur Oost als samenwerkingspartner mee aan de provinciale

Montferland. Samenwerkingspartners zijn: Hogeschool Iselinge, ArtEZ hogeschool

spin-oﬀ van de landelijke pilot FilmHUB met als doel een structurele plek in het

voor de kunsten Enschede, Graafschap College en Cultuur Oost. Cultuur Oost heeft

onderwijs te verwerven voor film- en beeldeducatie. Provincie Overijssel besloot

de oprichting van het platform ondersteund met advies. Deze werkwijze is een mooi

begin 2020 alsnog over te gaan tot financiële matching waardoor FilmHUB GLD

voorbeeld van regionale samenwerking die in de toekomst door andere regio´s zou

veranderde in FilmHUB Oost, met een werkveld dat twee provincies beslaat.

kunnen worden overgenomen.

Cultuur Oost realiseerde een directe samenwerking tussen FilmHUB Oost en 9
cultuurpunten. Daarnaast is FilmHUB Oost inmiddels aangesloten bij de iccnetwerken in Druten, West Maas en Waal en Berg en Dal. Ook werd er via de
FilmHUB een coaching voor kunstvakdocenten opgezet op het gebied van film- en
beeldeducatie voor 12 scholen in de gemeente Brummen.

2.1.7 Icc’ers en post-hbo cultuurbegeleiders
Afgelopen jaar werden er 3 icc-cursussen georganiseerd, deels online en deels fysiek.
In totaal ontvingen 30 nieuwe icc´ers hun certificaat. Eind 2020 begonnen nog eens
8 nieuwe deelnemers aan de icc-cursus, deze cursisten worden in 2021 gecertificeerd.
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2.2 Participatie:
meedoen door kunst
en cultuur

2.2.1 Cultuur Oost samen met 100 kunstenaars
aan het werk
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze maatschappij, maar ook
voor de culturele sector. Kunstenaars zagen hun werkpraktijk, inkomsten en
toekomstperspectief in korte tijd flink slinken. Ondanks het onzekere jaar bood
de coronacrisis ook kansen. Cultuur Oost initieerde tijdens de eerste lockdown
9 projecten waarin kunstenaars op allerlei verschillende manieren de toekomst
van kunst en cultuur verbeeldden en onderzochten wat juist in crisistijd de
toegevoegde waarde van kunst en cultuur kan zijn.

Cultuur Oost x Power Plug NL
Power Plug NL wil talentontwikkeling en ondernemerschap onder Arnhemse
jongeren stimuleren, motiveren en activeren door middel van coaching. Cultuur
Oost ondersteunde het traject van 4 artiesten op weg naar hun eigen release. Er
werd muziek gemaakt over en met inwoners uit de wijk, met Black Lives Matter
en COVID-19 als thema´s. Bij alle nummers werd ook een videoclip opgenomen.

Cultuur Oost x WIEBERT_Residentie
Een winkelpand aan de Lange Hezelstraat 4 in het centrum van Nijmegen werd
ingezet als residentie voor 6 kunstenaars die het pand een maand lang mochten
gebruiken als atelier. Hun werkproces was door passanten te volgen in de etalage
en werd op gezette tijden via een livestream uitgezonden.

Garden of Ede
Midden in coronatijd werd de grootste muurschildering van Ede tot stand
gebracht. Grafisch ontwerper Menno Anker maakte een ontwerp en Edenaren
gingen er onder leiding van graﬃti artiest Coen Dolman zelf mee aan de slag.
De mural van 25x7 meter is goed te zien vanuit de trein bij de spoorovergang aan
de Kerkweg en werd tot stand gebracht door Astrant Ede samen met Gemeente
Ede, Technova College, Christelijke Hogeschool Ede en Cultuur Oost.

Kunst & Kidz: online cultuureducatie
4 kunstvakdocenten uit Brummen leerden hoe ze hun workshops voor het
onderwijs in coronatijd online kunnen aanbieden. Door film-coaching kregen
de kunstvakdocenten inzicht in script schrijven, opnamemogelijkheden en
montagekeuzes.

Kunstvakdocenten van de toekomst
5 Gelderse kunstenaars uit het non-formele circuit, de urban arts en de film
Cultuur Oost x Power Plug NL v.l.n.r. RC, De Chief, Nurz2s en Relly

werden gecoacht op het gebied van procesgerichte didactiek. Tijdens dit traject
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werkten ze aan het maken van een tutorial te gebruiken in het onderwijs en

was De Roadtrip, een drive-through voorstelling van Speels Collectief, mede

onderzochten ze waar een goede cultuureducatieve tutorial aan moet voldoen.

mogelijk gemaakt door Rock en Rolstoel Producties, ArtEZ Finals, Siza, Philadelphia

De tutorials werden online verspreid en in september ook door de makers zelf in

en Cultuur Oost.

de klas getest.

Morgen is het 2030

Verhalen uit de wijk
Radio Macaroni in Nijmegen en Radio Stadsfabriek in Tiel grepen de coronacrisis

In Morgen is het 2030 blikten 5 Gelderse kunstenaars terug op de periode

aan om de binnenwerelden van medestadsgenoten te leren kennen. Er werden

2020-2030, vanuit een fictieve toekomst: het jaar 2030. De makers hielden

kunstenaars ingezet om verhalen uit de stad op te halen, deze werden in

een design journal bij waarin ze hun inzichten verzamelden en deze werden

verschillende vormen via de stadsradio gedeeld.

online gedeeld in de vorm van een blog, artikel of vlog. Het eindresultaat werd
gepresenteerd tijdens de Dag van de Onzekerheid in de Eusebiuskerk in Arnhem.
Een videoregistratie van deze voorstelling werd online gedeeld.

Online sociaal-artistieke dagbesteding

2.2.2 KOM Gelderland
KOM Gelderland staat voor structurele, toegankelijke en professionele
cultuurparticipatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een
ondersteuningsvraag. De provincie financierde dit koersplan van 2018-2020,

Door COVID-19 konden veel mensen met een beperking geen activiteitencentra

Cultuur Oost was projectleider en werkte in dit platform samen met

meer bezoeken. Het ontbreken van een zinvolle dagbesteding zorgt ervoor dat

De Onderwijsspecialisten, Boogie Woogie, Cultura, Cultuurkust, Cultuurplein Noord

de dagstructuur verandert. In de pilot Online sociaal-artistieke dagbesteding

Veluwe, Gigant, Gruitpoort, Lindenberg, Muzehof, RIQQ, Rozet en Zinder.

werkten kunstenaars en instellingen samen aan duurzame initiatieven en

In voorgaande jaren werd er een website ingericht en werden er verschillende

activiteiten voor mensen met een beperking. De eerste gezamenlijke opbrengst

werksafari´s georganiseerd rondom uiteenlopende thema´s. De coronamaatregelen
belemmerde deze werkwijze in 2020 en legde de activiteiten van het platform
grotendeels stil. Het project werd afgesloten met een minidocumentaire waarin
ook bestuurders en wethouders werden betrokken. Daarnaast werd er op
initiatief van de stuurgroep een training Inclusie en Diversiteit aangeboden aan de
bestuurders van de culturele centra en geïnteresseerde lokale welzijnsorganisaties.

2.2.3 Actieve betrokkenheid inwoners bij beleid in
programmering
Cultuurparticipatie, actief deelnemen aan kunst en cultuur, draait niet alleen maar
om beleven en ervaren, maar ook om bepalen en bestendigen. Vanuit deze visie
werkt Cultuur Oost op verschillende niveaus aan de betrokkenheid van inwoners
bij het vaststellen van beleid en programmering. Afgelopen jaar draaiden in 5
gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Buren en Maasdriel) pilots waarin
inwoners op verschillende manieren werden uitgedaagd een bijdrage te leveren
aan bijvoorbeeld een nieuw cultuurbeleid of een vorm te geven subsidieregeling.
Daarnaast richtte Cultuur Oost twee jongerenpanels (Mozaïek in Wijchen en
Buiten Zinnen Festival Nijmegen) in om podia te ondersteunen in hun ambitie de
programmering te verrijken met jongerencultuur en urban culture. Ook binnen de
projecten RegiOdes en Iets met Urban worden jonge makers uit de urban scene
Kunstenaars Morgen is het 2030 v.l.n.r. Irene Kriek,
Lev Avitan, Ruben Chi, Heidi Linck en Dani Apeldoorn.

aan theaters en culturele instellingen gekoppeld.
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2.2.4 Matchen van vraag en aanbod
Om de zichtbaarheid van Cultuur Oost in de regio te vergroten en op lokaal
niveau vraag en aanbod nog beter bij elkaar te brengen werkte Cultuur Oost
in 2020 aan een loketfunctie. Deze loketfunctie zal zowel online als oﬄine
worden vervuld en richt zich in eerste instantie voornamelijk op kunstenaars,
kunstenaarscollectieven, verenigingen en culturele instellingen met vragen
over thema´s als: zichtbaarheid, financiën, organisatiekracht, artisticiteit en
ondernemerschap.
Cultuur Oost kan op deze manier op lokaal niveau de doelgroepen ondervangen
die niet goed weten waar ze met hun zakelijke en/of artistieke vragen terecht

Ook werden er aanvragen ingediend voor een tweetal projecten rondom
laaggeletterdheid (samen met RIQQ, HAN, TheateraanZ, Kletskoppenfestival
en Taalakkoord Rivierenland) en armoede (samen met TheateraanZ en
de Zorgalliantie). Daarnaast bracht Cultuur Oost 90 adviezen uit aan
theatermakers, podia, festivals en culturele partners over het uitbreiden
van hun programmering, en 30 adviezen ter voorbereiding op de nieuwe
participatieregeling van provincie Gelderland. Cultuur Oost sloot bovendien
aan bij het Actieplan Cultuur Inclusief Gelderland met 20 externe partners,
waaronder 12 centra voor de kunsten.

kunnen, door ze te adviseren, te matchen aan derden of van trainingen te

2.2.7 Cultureel Vermogen

voorzien. Zodra het loket online is ingevuld zal er met lokale partners worden

Cultuur Oost geeft invulling aan de proeftuin regio oost voor het landelijke

gewerkt aan een fysieke invulling van het loket in de vorm van spreekuren.

project Cultureel Vermogen. Inmiddels zijn er twee pilots gestart, in Culemborg

Daarnaast zijn adviseurs van Cultuur Oost verbonden aan verschillende fondsen

en in Winterswijk. Door de coronamaatregelen hebben de projecten enige

en instellingen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, het

vertraging opgelopen, ze worden opgepakt zodra het weer kan.

VSB Fonds, het ZOZ Fonds, Poppunt Gelderland, Schakel 25 en Euregio taNDem.

2.2.5 De veranderkracht van sociaal-artistiek
samenwerken

Verhalen uit de wijk, de makers van Radio Macaroni.

Eind 2020 publiceerde Cultuur Oost de publicatie De veranderkracht van
sociaal-artistiek samenwerken, waarin de ontwikkelingen rondom de sociaalartistieke werkpraktijk van de laatste vijf jaar in kaart wordt gebracht. De
publicatie biedt een inkijkje in de visie en werkwijze die het resultaat zijn van
een samenwerking tussen Cultuur Oost, het LKCA, ArtEZ (BADD, BADT), HAN
(Social Work), kunstenaars, onderzoekers en kleine gezelschappen die zich
vijf jaar geleden verenigden in Het Reisgezelschap Kunst en Maatschappelijke
Inclusie. In 2021 vormt de publicatie de leidraad voor het sociaal-artistieke
programma van Cultuur Oost. Daarnaast gaf Cultuur Oost 21 adviezen uit op het
gebied van sociaal-artistieke werken. Ook werden er met verschillende partners
12 leerwerk-praktijken gerealiseerd rondom sociaal-artistiek samenwerken
en 4 samenwerkings-contracten tussen sociale en culturele instellingen. De
buzztours die gepland stonden worden in verband met de coronamaatregelen
doorgeschoven naar 2021.

2.2.6 Podia voor diverse verhalen en cultuuruitingen
In 2020 werkte Cultuur Oost samen met verschillende podia en culturele centra
aan de diversifiëring van hun programma. Zo werd de voorstelling Schitterende
Schaduw van Farida Nabibaks, over het koloniale en slavernijverleden van
Gelderland, met tussenkomst van Cultuur Oost op 18 podia geprogrammeerd.
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2.3 Talentontwikkeling:
groeien door kunst en
cultuur
2.3.1 Kunstbende
In verband met de coronamaatregelen vond de Gelderse voorronde van
Kunstbende dit jaar plaats in het najaar en zonder live publiek. Op 25 oktober
traden 68 deelnemers op verspreid over 55 acts. De optredens werden
uitgezonden via een livestream die door 2000 unieke bezoekers werd bekeken.
Ook tijdens de landelijke finale viel Gelderland in de prijzen: Mara Linde won
de eerste prijs in de categorie film en Thias Baakman won de tweede prijs in
de nieuwe categorie influencer.

2.3.2 Advies voor talent
In 2020 adviseerde Cultuur Oost 206 kunstenaars uit allerlei verschillende
disciplines bij zowel zakelijke als artistieke vraagstukken. 15 makers werden van
juridisch advies voorzien via Creative Contracts. Tijdens de eerste lockdown
heeft Cultuur Oost contracten, zoals geheimhoudingsverklaringen en
samenwerkingsovereenkomsten, gratis beschikbaar gesteld. In 2020 werden er
bovendien 36 nieuwe speelplekken gerealiseerd voor jonge, Gelderse makers
en 2 talentdagen georganiseerd.

2.3.3 Iets met Urban
Tijdens De Oploop op 12 maart 2020 werd de publicatie Iets met urban
gepresenteerd, het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door
gedeputeerde Peter Drenth. De publicatie brengt de ontwikkeling van de
jongerencultuur en urban talent in Gelderland in kaart en onderzoekt de
positie van urban culture ten opzichte van de bestaande Gelderse culturele
infrastructuur: waar ontbreken de verbindingen, en waar juist niet? Wat
zijn de succesfactoren met betrekking tot de ontwikkeling van urban talent
en waar loopt talentontwikkeling spaak? Welke spelers in het veld zijn van
belang voor urban talentontwikkeling en welke rol kunnen zij daarin spelen?
Axu tijdens de opening van de Oploop, maart 2020.

Welke faciliteiten, middelen en vaardigheden – van én voor zowel makers
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als ondersteuners – zijn van belang in dit proces? Voor 2021 staat er een tour
gepland, waarin Iets met urban de leidraad vormt voor gesprekken met
culturele instellingen, podia en gemeenten.
Om de jongerencultuur en urban culture in Gelderland duurzaam te kunnen
ondersteunen, initieerde Cultuur Oost in 2019 een aantal netwerken: Gelderland
Renaissance (met dependances in Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en inmiddels
ook Winterswijk en Ede) en het Spoken Word Netwerk Gelderland. Deze
netwerken zijn in 2020 voortgezet en uitgebreid. De samenwerking met
Poppunt Gelderland werd eveneens voortgezet, wat onder andere resulteerde
in het ontwikkelingstraject De Nieuwe Notie waarin hiphoptalent uit de regio
begeleid wordt op zakelijk, artistiek en persoonlijk vlak en het Kansenplatform
Oost Nederland waarin programmeurs en boekers worden gematcht met
artiesten. Daarnaast realiseerde Cultuur Oost het contact tussen een
aantal urban rolmodellen en Theater aan de Rijn en Schakel 025 voor hun
jongerenraden en Oostpool en Schouwburg de Vereeniging in Nijmegen voor
hun jongerenpools. Ook werden er commissieleden urban aangeleverd voor
het GUAPfonds en Music Support Gelderland en bijdrages geleverd aan onder
andere Erfgoedfestival 2020, Buiten Zinnen Festival en de Breaking Rules
Conferentie in samenwerking met het LKCA.

2.3.4 RegiOdes aan Gelderland
Jonge talenten hebben podiumervaring nodig om zich verder te kunnen
ontwikkelen. Binnen de Gelderland Talent Stage sponsort provincie Gelderland
verschillende podia waar talenten ervaring op kunnen doen en worden
gecoacht bij het maken van nieuw werk. In 2020 startte Cultuur Oost in het

Gedeputeerde Peter Drenth neemt het eerste exemplaar van
Iets met Urban in ontvangst tijdens de Oploop, maart 2020.

kader van de Gelderland Talent Stage het project RegiOdes aan Gelderland,
waarin lokale artiesten uit de hiphop, de popmuziek en de jongerencultuur
in tekst en beeld een ode brengen aan de 5 Gelderse regio´s in de vorm van

2.3.5 Wurdspøken

hoogwaardige audiovisuele producties. In de 5 regio´s gaan verschillende

Wurdspøken is een initiatief van De Nieuwe Oost, Cultuur Oost, Stichting Kunst &

kunstenaars, gemeenten en culturele instellingen de samenwerking met elkaar

Cultuur, Popfabryk en Urban House Groningen dat voortkomt uit de ambitie om

aan. Samen bedenken zij hoe de ode van hun regio eruit zal komen te zien. De

streektaal en dialect op een hedendaagse manier te integreren en actualiseren,

video’s die het resultaat van dit proces zullen zijn, worden in april 2021 online

in samenwerking met talent uit de hiphop- en rapcultuur. 15 talenten uit de

gelanceerd en, als de maatregelen het toelaten, ook getoond tijdens regionale

lokale hiphopscenes van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel

presentatiemomenten. Het project wordt in mei 2021 afgesloten met een

en Gelderland ontmoeten elkaar tijdens vier tweedaagse co-writing camps.

groot presentatiemoment tijdens het Hoogte80 Festival. Behalve de promotie

Hier werken ze samen aan een mixtape en maken ze kennis met elkaars lokale

van de Gelderse regio’s, bevorderen Cultuur Oost en provincie Gelderland met

scene. De co-writing camps vinden plaats in Beatbox te Zwolle, Neushoorn

dit project ook de samenwerking tussen jonge makers uit de jongerencultuur

te Leeuwarden, Het Podium te Hoogeveen en Dru Industriepark te Ulft. De

en de hiphop en de lokale infrastructuur van culturele partijen, instellingen

deelnemers worden tijdens de co-writing camps begeleid door ervaren coaches

en gemeenten. Urban makers komen op nieuwe speelplekken, zoals het

zoals Rico & Kubus en Aafje de Roest. In 2020 werd er handen en voeten gegeven

Erfgoedfestival Gelderland en het Hoogte80 Festival en diverse lokale podia.

aan deze co-creatie, in 2021 gaat het project van start.
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2.4 Samenleving:
versterken door kunst
en cultuur

Silo Art Tour Achterhoek: street artist Rosalie de Graaf aan
het werk bij boerderij ´t Westendorp in Aalten.

2.4.1 Regioverkenning culturele infrastructuur
Gelderland
In de zomer van 2020 gaf provincie Gelderland aan Cultuur Oost de opdracht
middels regioverkenningen de eerste contouren te schetsen voor een duurzame
culturele infrastructuur in Gelderland na COVID-19. Samen met de Gelderse
gemeenten werd er gewerkt aan verschillende scenario’s en denkrichtingen die de
basis vormden voor verder bestuurlijk overleg. De regioverkenningen gaven inzicht
in de brede behoeften en uitdagingen die door de impact van COVID-19 op de
cultuur- en erfgoedsector zijn ontstaan. Zo bleek er grote behoefte te zijn aan
een stevigere verbinding tussen gemeenten, regio’s en culturele partijen en ook
op het gebied van innovatie en exploitatie bleken veel gemeenten vraagstukken
en uitdagingen met elkaar te delen.
Uit de regioverkenningen concludeerde Cultuur Oost dat het van belang is
zo spoedig mogelijk te komen tot een gezamenlijk actieplan dat niet alleen
inspeelt op de korte termijn en de nood die door COVID-19 ontstaan, maar
die ook de langere termijn in het oog houdt. De regioverkenningen vormen de
basis voor verdere gesprekken in 2021. In dit proces zijn de gemeenten en de
provincie leidend als het gaat om wat er nodig is, voor de culturele partijen is
een belangrijke rol weggelegd in bepalen hoe dat beleid kan worden gerealiseerd.
Cultuur Oost treedt op als adviseur en procesbegeleider.

2.4.2 Cultuurbeleid gemeenten en culturele
instellingen

2.4.3. Convenanten cultuureducatie
Cultuur Oost ziet cultuuronderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
scholen, culturele instellingen en overheden. Met een convenant cultuureducatie
maken deze partijen op regionaal of lokaal niveau samen afspraken over tijd,
ruimte en middelen, Cultuur Oost begeleidt en adviseert hen daarbij. In 2020
werden er 6 nieuwe convenanten cultuureducatie getekend in de gemeentes
Berkelland, Buren, Lingewaard, Nijkerk, Oost Gelre en West Betuwe. Met de
gemeenten Aalten, Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Maasdriel, Montferland,
Neder Betuwe, Winterswijk en Zaltbommel werden voorbereidende gesprekken
gevoerd. Dat brengt het totaal van Gelderse gemeenten met een convenant
cultuureducatie op 14, en 11 convenanten zijn in de maak.

2.4.4 Kunst, cultuur, zorg en welzijn
Cultuur Oost werkte samen met LKCA en Kunstloc Brabant aan een landelijk
netwerk voor kunst, cultuur, zorg en welzijn: Kunst is gezond! Het netwerk

In 2020 adviseerde Cultuur Oost 9 gemeenten over hun cultuurbeleid, te weten:

brengt kunst- en zorgprofessionals bij elkaar met als doel hen te inspireren en in

Apeldoorn, Berkelland, Brummen, Duiven, Maasdriel, Montferland, Nijkerk,

co-creatie duurzame projecten te laten ontwikkelen. Kennisdeling, onderzoek,

Westervoort en Zevenaar. Dat brengt het totaal van Gelderse gemeenten met

fondsenwerving, lobby en gezamenlijke promotie van good practices voorkomt

een vastgelegd cultuurbeleid op 25.

dat pioniers steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Er bleek grote
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Hofleverancier dragen. De matches werken samen aan nieuwe producten en
toepassingen waarin traditie en innovatie samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan
het hergebruiken van afval dat tijdens het productieproces van natuursteen
ontstaat, of het herlanceren van een eeuwenoude kermiskoek.
In Aalten vond de aftrap plaats van het project Silo Art Tour Achterhoek.
10 agrarische gebouwen in de regio worden in 2020/2021 beschilderd door
verschillende kunstenaars. Voor dit project is onder andere de Leader subsidie
toegekend. Rosalie de Graaf beschilderde de eerste silo´s bij boerderij ´t
Westendorp in Aalten. Het project kreeg landelijke aandacht met artikelen en
items in onder meer De Volkskrant, het NOS-journaal en het Jeugdjournaal.
In de zomer van 2020 werd bovendien het project Raken met Smaken
afgesloten. Twee jaar lang werkte fooddesigner Katja Gruijters samen met
tientallen bedrijven en ondernemers uit de food- en agrosector. Ze verzorgde
op verschillende locaties workshops met Achterhoekse producten en
ingrediënten in de hoofdrol.

2.4.6 Samenwerking in de euregio: taNDem
Het euregionale project taNDem brengt Nederlandse en Duitse kunstenaars
Raken met Smaken: workshop
midden in het preiveld, juni 2020.

bij elkaar. Cultuur Oost verzorgde voor het derde jaar op rij de inhoudelijke
projectbegeleiding voor Nederland. 90 Nederlandse en Duitse kunstenaars,
amateurs en professionals, deden in februari 2020 mee aan het zogenaamde
Barcamp. 15 projecten werden gehonoreerd en door Cultuur Oost begeleid in

behoefte aan een landelijk netwerk, voornamelijk vanuit zorgwetenschappers
en -professionals. Cultuur Oost sprak met 14 vertegenwoordigers uit de zorg,
welzijn en de kunsten om te onderzoeken waaraan een gezamenlijk platform
zou moeten voldoen. Met de aanbevelingen die dit onderzoek opleverde, gaan
Cultuur Oost, LKCA en Kunstloc Brabant in 2021 aan de slag.

hun proces.

2.4.7 CultuurCollege
Om de opdracht op het gebied van deskundigheidsbevordering nog beter te
kunnen vervullen, werd het scholingshuis CultuurCollege eind 2019 geïntegreerd
in Cultuur Oost. In totaal volgden 451 deelnemers in 2020 een training van

Naast het landelijke platform Kunst is gezond! werkte Cultuur Oost aan het

CultuurCollege. Dit aantal is lager dan verwacht, aangezien er door COVID-19

opbouwen van een portfolio voor kunst en cultuur in de zorg. Er werd onder

trainingen moesten worden verplaatst of geannuleerd. Veel trainingen zijn

andere samengewerkt met verpleeghuis Joachim en Anna, kunsteducator

alsnog digitaal voortgezet. De trainingen waarbij dat niet mogelijk was, worden

Debora Heijne en het Radboud UMC, choreografe Joop Oonk, beeldend

opnieuw gepland zodra de maatregelen dat toelaten.

kunstenaar Janske Hombergen en ontwerpbureau Superposition.

2.4.5 KUNSTwerkt
In 2020 behandelde Cultuur Oost 73 adviesvragen en werden er 14
samenwerkingen tot stand gebracht tussen een bedrijf en een kunstenaar of
kunstenaarscollectief. Zo werden in Tiel, onder de titel Hommage Hofleveranciers,
4 creatieve denkers gekoppeld aan Tielse bedrijven die het Predicaat
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