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We schrijven geschiedenis. De hele wereld staat op zijn kop. Er zijn schrijnende situaties. Zieken, mensen die geliefden
verliezen of hun werk zien verdampen. De maatschappij herschikt zich.
Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar naast al het schrijnende, is er ook moois gaande. Wat een explosie aan creativiteit
zie ik voorbij komen! In hoe er online les gegeven wordt, in hoe men er in slaagt in contact te houden met elkaar, in hoe
een 1,5 meter - samenleving ingericht wordt.

Jaarverslag 2019
Trefpunt Heusden wordt gesubsidieerd. Daarom vinden wij het belangrijk
zorgvuldig verslag te doen van activiteiten en waar mogelijk de resultaten te
delen. Het jaarverslag van Trefpunt cultuureducatie Heusden is klaar. Er zijn
hele mooie dingen gebeurd. De kroon van 2019 was het KinderKunstFestival,
waarbij alle kinderen van alle groepen genoten hebben van kwaliteitskunst. In
de gemeente zijn mooie samenwerkingen zijn ontstaan. Het onderwijs vindt
steeds beter haar weg naar alle kunstaanbieders. Daarnaast is er in 2019 een
prachtig cultuureducatie magazine gemaakt in samenwerking met collega’s uit
de regio.

de leukste projecten
Voor iedereen die zich verveelt, of je nu vakantie hebt of niet. Deze projecten zijn echt superleuk!

Pimp-je-schoen! Maak een kunstvoorwerp van een oude schoen! In goed
uitgelegde stappen en met veel insprirerende voorbeelden kan iedereen aan
de slag!

Briefdragers: heel veel mensen willen
iets van betekenis doen in deze tijd.
Stuur iemand die alleen is nu een prachtige boodschap en laat je desgewenst
begeleiden door kunstenaars!

Kunstberenjacht! Als variant op de
berenjacht waarbij kinderen beren die
achter de ramen gezet worden opsporen, heeft het Pieck de uitdaging uitgezet om kunstzinnige beren maken en
deze te plotten op een google kaart.

kunst na school gaat viraal
en toen gebeurde er iets geweldigs! Jorg van Broekhoven ging met zijn
KUNST na school workshop de wereld over!
We deelden dit filmpje, en deze werd gedeeld in Phuket, Toronto, Herpt,
Bologna, Rome, New York, Taipei, Bogotá (ergens in Frankrijk) en Waalwijk! Alle credits naar kunstenaar Jorg van Broekhoven die deze workshop
bedacht en uitvoerde met kinderen van KC Wereldwijs en de Bosbessenschool in Drunen. Kunst & techniek is booming! Klik op de foto voor het
filmpje

Kunstlessen na coronatijd
De scholen beginnen weer zo meteen. Terwijl de hele wereld ‘een achterstand’ opliep, wordt daar in het onderwijs veel belang aan gehecht. We
kunnen ook met zijn allen bedenken dat, mocht er op het gebied van taal en
rekenen wellicht iets minder geleerd is dit schooljaar, er veel andere dingen
aan de hand zijn geweest. Onze kinderen hebben óók een ontzettend heftige tijd meegemaakt. Kunstlessen zijn bij uitstek geschikt om zich wat er in de
kopjes en lijven van onze kinderen heeft plaatsgevonden een plek te geven.
Ik wil bij deze een oproep doen aan alle scholen om vooral, juist nu, de kunstlessen alsnog in te plannen. Om de kinderen de kans te geven taal, beeld, of
muziek te maken van deze ongekende situatie.

Groep 8 en de musical
Voor de groepen 8 komt er, naast het verwerken van de coronacrisis, nog
een aspect bij. Velen kijken al 6 jaar uit het moment dat ze zelf mee mogen
doen aan de groep 8 musical. Een kans om je eens van een andere kant te
laten zien, én een ontzettend belangrijk markant einde van een tijdperk.
Ik zou scholen de tip willen meegeven dat er bij het Pieck heel slim meegedacht kan worden hoe dit in deze tijd vorm te geven. Denk aan musical in
één dag. Of kunstdocenten komen met een greenscreen naar school om zo
toch iedereen - op film dan toch - bij elkaar te brengen, etc.

Kunst- of cultuuraanbieders, opgelet !
De verwachting is dat er, na deze periode, meer ouders zullen zijn die de
kunstlessen van de kinderen niet (meer) kunnen betalen.
As kunst- of cultuuraanbieder kun je op voorhand al cursisten wijzen op de
mogelijkheden tot tegemoetkoming van de cursusgelden en (huur van)
instrumenten of dansschoenen.
Er is een toolkit cultuur met daarin bruikbare informatie die je kunt inzetten
in de communicatie naar je leden, naar ouders, naar eventuele nieuwe cursisten toe. Maak er gebruikt van!

uitstel...
Diverse bijeenkomsten en evenementen worden op dit moment uit- of afgesteld. Dat geldt helaas ook voor onze Kunstmestbijeenkomst, waar ICCers
bijgepraat en geïnspireerd worden voor de nieuwe plannen voor cultuureducatie voor komend jaar.
Ook d’Oultre Dance was al van start, met een ongekend aantal deelnemers,
maar dit wordt tot nader order uitgesteld.
Voor KUNST na school activiteiten wordt na de meivakantie
overlegd met de scholen hoe we het gaan oppakken.

Kunstmenu
In deze periode maken alle basisscholen plannen voor cultuureducatie voor
komend schooljaar. Dat is een hele klus! Want wat zijn ook alweer je ambities, hoe geef je daar handen en voeten aan? Welke kunstdisciplines zet je
centraal, of doe je alles een beetje? Wil je wekelijks kunstlessen, of kies je
voor een paar blokken per schooljaar? Welke musea wil je bezoeken? Elke
school heeft zelf de regie.
Al een paar jaar bouwt Trefpunt Heusden samen met de scholen aan een
Kunstmenu. Een aantal zaken zijn nu eenmaal gemakkelijker samen te realiseren. Bijvoorbeeld het inkopen van professionele voorstellingen. Het menu
heeft nu voor de groepen 4 t/m 8 een programma. Nieuw in het menu is dat
de groepen 6 een atelier-arrangement krijgen in de ateliers van het Pieck.
Met halve kalssen krijgen ze twee beeldende lessen. Denk bijvoorbeeld aan
kleien, leerbewerken, schilderen aan een ezel. En ze krijgen een muziekles in
ukelele of keyboard. Dit arrangement is in de plaats gekomen van de jaarlijkse Cultoer.

museumschatjes
Scholen opgelet! Vanaf 2 juni kun je je weer inschrijven voor Museumschatjes.
Museumschatjes wordt elk jaar georganiseerd door Erfgoed Brabant voor
leerlingen van groep 5 t/m 8 uit de provincie Noord-Brabant. Vorig jaar gingen 50.000 leerlingen gratis naar een museum.

Tot de volgende nieuwsbrief !

