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Nieuwsbrief Cultuureducatie Steenbergen

Voor u ligt de nieuwsbrief voor cultuureducatie in de gemeente Steenbergen.
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het
gebied van cultuureducatie. De nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar.

Subsidie aanvragen voor cultuureducatie
De basisscholen kunnen tot 1 oktober a.s. een subsidieaanvraag voor
cultuureducatie indienen bij de gemeente Steenbergen.
Hiervoor kunnen zij het aanvraagformulier invullen. Bij de aanvraag moet ook
het beleidsplan cultuureducatie, een kopie van het ICC-certificaat en een
activiteitenplan 2015-2016 aangeleverd worden.

Budget voor cultuureducatie wordt €11,50 per leerling
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is het budget voor cultuureducatie in het
primair onderwijs verhoogd naar €11,50 per leerling. De middelen voor
cultuureducatie komen uit de Prestatiebox Primair Onderwijs. Alle middelen
uit de prestatiebox worden vanaf 2015-2016 als één totaalbedrag toegekend
aan scholen.
Meer informatie over cultuureducatie in de prestatiebox.

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs
primair onderwijs
Tot 1 maart 2016 kunnen scholen in het primair onderwijs een aanvraag
indienen voor de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs. Het
doel is om scholen een kans te geven om een structurele plek voor
cultuuronderwijs in het curriculum te vinden. De subsidie kan worden ingezet
voor professionalisering op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau.
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Cécile Cooijmans
cultuurcoach
0165 – 751 680
06 – 1413 3610
cecile@dekringroosendaal.nl

Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft uitvoering aan de regeling. Kijk op
hun website voor meer informatie en de voorwaarden.

Ben jij een kunstdocent? Registreer je dan nu op een landelijk
platform
All Art Professionals is hét landelijk platform dat kunstdocenten verbindt, werken in
netwerken faciliteert, en het uitwisselen van praktische kennis en ervaringen
stimuleert. Dit doen zij omdat zij geloven dat de kunstdocent de sleutelpositie heeft om
kunsteducatie duurzaam vorm te geven en de kunsteducatie toegankelijk te houden
voor iedereen die zich creatief wil ontplooien. De kunstdocent is prima in staat om zijn
creatieve kunst over te dragen naar cursisten, maar duurzaam ondernemen is iets
anders. Voor meer achtergrond informatie kunt u terecht op www.allartprofessionals.nl.
Op basis van het rapport van het LKCA ‘Zicht op actieve cultuurparticipatie 2014’,
waarin het aantrekken van nieuwe cursisten als het grootste probleem voor docenten
wordt beschreven, zijn zij dit jaar gestart om een uniek landelijk project vorm te
geven. Zij doen dit in samenwerking met collectieven en zelfstandige docenten. Het
betreft het initiatief Kiesjedocent.nl, de plaats op internet waar geïnteresseerden een
geschikte kunstdocent kunnen zoeken, vinden en kiezen.

Facebookpagina
Via een besloten groep op facebook is het mogelijk om kennis, ervaringen en
goodpractices op het gebied van cultuureducatie uit te wisselen en te delen.
Word lid en neem ook eens een kijkje op Cultuureducatie Steenbergen.

Website
De website is weer verder ingericht met gegevens van basisscholen en aanbod van
lokale cultuuraanbieders. Daarnaast vind je een evaluatieformulier om activiteiten te
evalueren. Ben jij ook cultuuraanbieder en wil je jouw aanbod op de website plaatsen?
Neem dan contact op met Cécile Cooijmans en stuur een mail naar
cecile@dekringroosendaal.nl.

Spraakwater
Zes scholen met 360 leerlingen van groep 7 en 8 nemen deel aan het
project Spraakwater.Het project gaat over duurzaamheid en
bewustwording omtrent water en bestaat uit een cabaretvoorstelling,
workshops en het maken van een eigen videorapclip. Het project
behandelt verschillende kanten van water. Heel groot: van h2o tot blauwe
planeet, van tsunami’s tot waterschaarste. Maar ook dichtbij: ‘draai je
kraan goed aan’ en ‘gooi je afval niet op straat’.
Het project wordt uitgevoerd in oktober en november. Bekijk hier de trailer.

Meesterwerken door kinderen
Wie kent niet ‘Het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer,
‘De zonnebloemen’ van Vincent van Gogh en ‘De Denker’ van Auguste Rodin?
Het zijn enkele voorbeelden van meesterwerken in de beeldende kunst.
Maar liefst 18 van deze meesterwerken dienen als inspiratiebron voor het
project 'Meesterwerken door kinderen’.
In dit project gaan leerlingen van groep 7 en 8, onder begeleiding van een lokale
kunstenaar aan de slag om zelf een meesterwerk te maken. Elke groep kiest een
meesterwerk van een beroemde kunstenaar dat ze opnieuw gaan maken
en bepaalt zelf in welke discipline en met welke techniek ze het meesterwerk
gaan creëren. Per school worden er uiteindelijk twee werken gekozen voor een
expositie die wordt ingericht in het AM de Jongmuseum in Nieuw- Vossemeer.
Daar zijn de 'originele' meesterwerken en de meesterwerken van de kinderen
naast elkaar in de expositie 'Meesterwerken door kinderen' te bewonderen.
De kosten (€125,- per groep exclusief materiaalkosten) van het project kunnen
worden opgenomen in de subsidieaanvraag 2015-2016.Uitgebreide informatie
wordt binnenkort gemaild naar de cultuurcoördinatoren van de basisscholen.

Visioenen van een genie: 2016 - het jaar van Jheronimus Bosch
Ga met de klas naar het Noordbrabants museum en ontrafel de geheimen van Bosch!
De tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie loopt van 13 februari
t/m 8 mei 2016. Er zijn al voor 10.000 leerlingen voorinschrijvingen gedaan. Vanwege
dit succes stelt het museum nogmaals 5000 plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij
want vol is straks echt vol! Meer informatie en aanmelden.

Jet en Jan, jong in 1910
Na twee succesvolle edities gaat het project ‘Jet en Jan, jong in 1910’
in 2015-2016 weer van start. Komend schooljaar doen twee nieuwe scholen
mee, waardoor we met dit project zes scholen en 189 leerlingen bereiken.

