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jaarverslag 2013

Om inhoud en vorm te geven aan het
beleid 2013-2016 voert Keunstwurk
vijf meerjarige programma’s uit. Deze
lange lijnen vormen de verbinding
van een serie punten. Anders gezegd:
ieder jaar worden de programma’s
geconcretiseerd en vertaald in een
aantal activiteiten of producten. Welke
dat zijn geweest in 2013, wordt hierna
kort beschreven.

Programma 1: informatie en advies
Keunstwurk stelt zich ten doel steeds actuele informatie te geven en te adviseren
op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst. Het
gaat daarbij onder meer om informatie en advies over landelijke ontwikkelingen
en regelingen, vakinhoudelijke kennis, de culturele infrastructuur in Fryslân en
kennis omtrent opzetten, uitvoeren en financieren van projecten.
Keunstwurk richt zich daarbij op diverse doelgroepen: het onderwijs, het
(georganiseerde) amateurveld, professionals, opdrachtgevers, culturele en
maatschappelijke organisaties en overheden.
In 2013 heeft Keunstwurk de volgende onderdelen van programma 1
gerealiseerd:
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•

De website www.keunstwurk.nl is gedurende het kalenderjaar voortdurend
geactualiseerd en aangevuld. Deze activiteit heeft continue aandacht
gevraagd en inzet van de webmaster en de secretariële medewerkers
van Keunstwurk. Vanaf medio 2013 is dit team uitgebreid met een
communicatiemedewerker (0,5 fte). Zie ook het onderdeel organisatie in
het bestuursverslag.

•

Er zijn regelmatig digitale nieuwsbrieven verstuurd: een algemene
nieuwsbrief en nieuwsbrieven op het gebied van beeldende kunst, design,
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, culturele vrijwilligers, dans,
muziek, theater. De digitale nieuwsbrieven bevatten actuele informatie
die voor de betreffende doelgroep interessant kan zijn en te maken heeft
met landelijke ontwikkelingen, Friese onderwerpen en activiteiten of
programma’s van Keunstwurk. De digitale nieuwsbrieven zijn door de
secretariële medewerkers gemiddeld een maal in de acht weken verstuurd.
In het totaal gaat het om circa 7.000 email adressen. Sinds haar komst
speelt de communicatiemedewerker hierbij ook een rol.

•

Als aanvulling hierop is regelmatig informatie verstuurd via twitter en/of
facebook voor een aantal doelgroepen (dans, muziek, onderwijs). Verder
is er in 2013 extern advies gevraagd en scholing gegeven m.b.t. de inzet
van social media voor alle werkgebieden van Keunstwurk. Wordt vanaf
2014 uitgevoerd in een ‘tone of voice’, zowel op twitter als facebook. Zie
ook het onderdeel organisatie in het bestuursverslag.
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•

Er is gedurende het gehele jaar advies op maat gegeven. Deze activiteit
laat zich moeilijk kwantificeren en concreet beschrijven, omdat de vragen
op zo veel verschillende manieren aan Keunstwurk worden gesteld en
qua inhoud, aard en gevraagde inzet zo verschillend zijn. Het kan gaan
om adresgegevens in een telefonisch gesprek van vijf minuten of om een
langdurig adviestraject aan derden bij het ontwikkelen van een project
en het aanvragen van subsidies. Soms ook is de adviesvraag een signaal
dat er meer aan de hand is en leidt e.e.a. tot een inventarisatie en het
ontwikkelen van een nieuw product.

•

Een onderdeel van programma 1 is niet uit de verf gekomen, zoals staat
beschreven in onze plannen. Dat is de kennisbank. Het streven was om
een digitaal en actueel overzicht met (landelijk) verschenen publicaties
beschikbaar te stellen via de website van Keunstwurk. Dat is helaas niet
gelukt, onder meer vanwege enige technische problemen.
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Programma 2: digitaal platform
Met het digitaal platform wil Keunstwurk inzichtelijk maken wat de
mogelijkheden in Fryslân zijn voor cultuureducatie in het onderwijs,
kunstbeoefening in de vrije tijd en de inzet van professionele kunstenaars. Het
digitaal platform is een verzamelnaam voor een aantal databases/websites
die te vinden en te raadplegen zijn via de website van Keunstwurk. Bezoekers
van de databases/websites krijgen mogelijkheden aangeboden tot participatie,
kennisname, en het ontvangen of geven van informatie.
Het digitale platform is bedoeld voor een brede groep gebruikers zoals het
onderwijs, het (georganiseerde) amateurveld, professionals, culturele en
maatschappelijke organisaties, opdrachtgevers, overheden.
In 2013 heeft Keunstwurk de volgende onderdelen van programma 2
gerealiseerd:
•

Gedurende het jaar zijn acht bestaande databases/websites onderhouden
en waar nodig geactualiseerd. Het gaat om: 1) KORF (kunst in de openbare
ruimte in Fryslân), 2) beeldende kunstenaars in Fryslân, 3) vormgevers in
Fryslân, 4) Kultuerfilter, 5) Keunstmarkt, 6) Fondsen in Fryslân, 7) Dûns op
’e kop / volksdansen en 8) Fryske Toaniel Katalogus (i.s.m. Tresoar).
De databases/websites bieden overzichten met actuele gegevens van
(respectievelijk) 1) kunst in de openbare ruimte in Fryslân, 2 en 3) in
Fryslân werkende beeldende kunstenaars en vormgevers, 4) activiteiten op
het gebied van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs,
5) activiteiten van professionele podiumkunstenaars t.b.v. programmering
op school of in culturele centra, 6) fondsen in Fryslân, 7) Friese
volksdansen en 8) Friestalige toneelteksten.
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•

De website www.kultuerfilter.nl is vernieuwd en uitgebreid met een KEK!
functie. De vernieuwde website is bij de start van KEK!, aan het begin van
het schooljaar 2013-2014 feestelijk gelanceerd.

•

De mogelijkheden tot samenwerking met de crowdfunding website
www.voordekunst.nl zijn voor Fryslân onderzocht. Er is vervolgens
besloten om deze samenwerking aan te gaan. In de tweede helft van
2013 is met twee voorlichtingsbijeenkomsten crowdfunding in Fryslân
geïntroduceerd. Begin januari 2014 is de Friese pagina gelanceerd,
www.voordekunst.nl/fryslan.

•

Het onderzoek naar een database amateurkunst is voortgezet. Het
onderzoek heeft met enige vertraging eind 2013 geleid tot een beschreven
programma van eisen. De realisatie van de database laat nog op zich
wachten.
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•

Anders dan in de plannen voor 2013 stond beschreven, heeft Keunstwurk
nader onderzoek laten doen naar de databases beeldende kunstenaars
en vormgevers in Fryslân. De database beeldende kunst bevat 450
ingeschreven kunstenaars; de database design telt 97 ingeschreven
vormgevers. De werkwijze is interactief: de kunstenaars nemen zelf
het initiatief om zich in te schrijven. Het onderzoek laat zien dat de
betrokkenen de databases graag aangevuld zien met informatie m.b.t. de
zakelijke kant van de beroepspraktijk en met voorbeelden ter inspiratie
voor opdrachten. Keunstwurk gaat hiermee in 2014 aan de slag.

•

In 2013 is Keunstwurk verder gegaan met het ontwikkelen van de database
amateurkunst. Het proces heeft echter vertraging opgelopen en de
database is niet gerealiseerd in 2013. Het bleek lastig om precies te
omschrijven wat de functie en het beoogde doel/resultaat van de database
moest zijn. Eind 2013 is het proces afgesloten met een omschreven
programma van eisen.
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Programma 3: deskundigheid
Met het programma deskundigheid wil Keunstwurk bijdragen aan de groei in
professionaliteit van partijen die actief zijn in cultuureducatie in het onderwijs,
amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.
Programma 3: deskundigheid bestaat uit drie onderdelen. Keunstwurk biedt
1) een scholingsprogramma, faciliteert 2) netwerken waarin de doelgroepen
kennis en ervaring kunnen uitwisselen en zorgt 3) voor inspiratie in de vorm van
voorbeeldprojecten.
Het programma richt zich op professionals die in het primair onderwijs actief
(willen) zijn m.b.t. cultuureducatie, besturen en professionals die actief (willen)
zijn in het amateurveld en professionals/ zelfstandige kunstenaars of vormgevers.
Omdat de onderdelen soms in een breder verband plaatsvinden (bijvoorbeeld een
festival of de uitmarkt) wordt er ook indirect een ander en breed publiek bereikt.
In 2013 heeft Keunstwurk op het gebied van scholing de volgende onderdelen
van het programma 3 gerealiseerd:
•
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Het deskundigheidsprogramma voor het onderwijs en het culturele veld van
het vierjarige stimuleringsprogramma KEK! is gecoördineerd en uitgevoerd.
Het gaat om icc cursussen voor leerkrachten, nascholing icc, intervisie icc en
scholing educatief medewerkers. Zie verder voor een uitgebreide beschrijving
de aparte verantwoording KEK!, als onderdeel van programma 4.
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•

Er hebben twee activiteiten (bij elkaar vier bijeenkomsten van een
dagdeel) voor beeldende kunstenaars en vormgevers plaatsgevonden
m.b.t. de beroepspraktijk en actuele onderwerpen daarin, zoals inzet in
het primair onderwijs, subsidieregelingen en crowdfunding, contracten en
vergunningen, gebruik van website en social media.

•

Voor dansprofessionals is een coachingstraject aangeboden m.b.t.
conceptontwikkeling, choreografie en techniek op het gebied van urban
dance. Het heeft geleid tot 3 voorstellingen, waaraan 120 amateurdansers
meededen. De voorstellingen waren te zien tijdens het urban dance festival
in schouwburg De Lawei in het voorjaar van 2013.

•

De tweejarige regieopleiding heeft opnieuw plaatsgevonden. Het seizoen
2013-2014 is het laatste jaar van de R14; voor de R15 is een oriëntatiecursus
georganiseerd. De R15 start vervolgens in 2014. In aansluiting op de
tweejarige regieopleiding zijn er 3 studiedagen georganiseerd voor het kader:
regisseurs, besturen van toneelverenigingen en karmasters. Verder heeft
opnieuw de cursus toneelschrijven (8 dagdelen) plaatsgevonden en zijn
schrijvers individueel begeleid.

•

Anders dan in de plannen voor 2013 staat verwoord, is Keunstwurk niet
betrokken geweest bij het voortraject dirigentenopleiding. In andere jaren
werkte Keunstwurk nauw samen met het Collegium Vocale Fryslân bij dit
voortraject. In 2013 besloot men het voortraject zelfstandig uit te voeren.

•

Het seminar m.b.t. senioren en amateurkunst heeft in 2013 een andere
invulling gekregen. Een interne werkgroep van adviseurs uit verschillende
disciplines heeft in 2013 een meerjarig plan ontwikkeld m.b.t. actieve
kunstbeoefening/talentontwikkeling voor/door ouderen. Voor dit plan
is begin 2014 subsidie aangevraagd in het kader van de landelijke
stimuleringsregeling Lang Leve Kunst.

kansen voor talent

Speel de sterren van de hemel
en schitter tijdens één van de
fulkaanprojecten!
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In 2013 heeft Keunstwurk m.b.t. de netwerken in programma 3 het volgende
gerealiseerd. Er zijn zeven netwerken gefaciliteerd en ondersteund. Het gaat om:
•

Iepenloftspullen (bestaand netwerk). Het aantal iepenloftspullen in
Fryslân groeit. Zij zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling
van het amateurtoneel in de provincie. Om kennis en ervaringen uit
te wisselen, heeft Keunstwurk samen met een werkgroep een website
voor de iepenloftspullen geïnitieerd en laten uitvoeren. Verder is er een
ontmoetingsdag georganiseerd en een workshop voor besturen. Er zijn 16
iepenloftspullen betrokken.

•

Vormgevers (bestaand netwerk). Het netwerk vormgevers is een digitale
community van circa 100 vormgevers die werkzaam zijn in Fryslân en in
de rest van het noorden. Als ‘spin in het web’ faciliteert Keunstwurk dit
netwerk door contacten en verbindingen te leggen; tussen de vormgevers
onderling en tussen hen en de creatieve economie. Om daarmee het
klimaat voor design in Fryslân te versterken.

•

Culturele vrijwilligers (bestaand netwerk). Dit netwerk is er voor culturele
commissies, die zich bezig houden met het programmeren van
podiumkunsten voor de kleine podia in de provincie. Podia die bij uitstek
het publiek uit de dorpen en kleine Friese steden naar een voorstelling of
concert trekken. De commissies bestaan uit vrijwilligers. Het gaat om circa
100 culturele commissies en in samenwerking met de stichting
Alde Fryske Tsjerken en met Doarpswurk worden bovendien nog 39
kerkcommissies en 230 dorpshuizen bereikt. Totaal dus 370 groepen
culturele vrijwilligers.
In 2013 heeft Keunstwurk voor het netwerk nieuwsbrieven verstuurd, advies
gegeven en een informatiemarkt met impresariaten en theaterbureaus
georganiseerd. De informatiemarkt vond plaats in het Atrium in Sneek.
Er deden 25 aanbieders mee en 50 afnemers. Voor de informatiemarkt zijn
deze keer ook de activiteitenbegeleiders in woonzorgcentra uitgenodigd,
omdat ook zij regelmatig voorstellingen programmeren.

•
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Dansprofessionals (bestaand netwerk). Keunstwurk heeft in 2013 het
bestaande netwerk van dansdocenten uitgebreid en omgevormd tot een
netwerk van dansprofessionals uit (bijna alle) disciplines: klassiek ballet,
modern, urban, show, jazz, folklore, theaterdans, salsa, dansexpressie.
Doel van het netwerk is onderling contact te leggen, samenwerking te
stimuleren, vragen en behoeften te signaleren en nieuwe zaken te initiëren
of te introduceren. In 2013 zijn er vier netwerk bijeenkomsten geweest. Het
netwerk kent vanaf het begin circa 50 actieve deelnemers. Ook is er een
groep dansprofessionals op facebook actief met 105 leden; idem op twitter
met 125 leden. Voor het netwerk zijn door Keunstwurk ook contacten gelegd
met landelijke organisaties als LKCA, Holland Dance, Dance for Health,
NBDK en de Nederlandse Dansdagen.
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•

Muziekfederaties (nieuw netwerk).In 2013 heeft Keunstwurk het initiatief
genomen tot het netwerk muziekfederaties. Het merendeel van de
muziekverenigingen is regionaal georganiseerd in een zogenaamde
federatie. De federaties organiseren afzonderlijk van elkaar activiteiten,
zoals solistenconcoursen. De aanleiding voor het oprichten van het
netwerk is het provinciale solistenconcours in 2012 geweest,
De Klank fan Fryslân. Daar bleek dat er grote behoefte is aan onderling
contact en aan betere afstemming m.b.t. provinciaal beleid en de
organisatie van activiteiten. Ook het delen van kennis en ervaringen
staat hoog op de agenda.
Het netwerk is in 2013 twee keer bij elkaar gekomen; er nemen 15
muziekfederaties aan deel. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over (de
planning van) de regionale concoursen, jeugdfestivals en jurering.

•

Twirl (nieuw netwerk). De amateurmuziek kent het onderdeel twirl/
majorette/color guard. Deze vorm wordt in Fryslân actief beoefend. SAMO
en Keunstwurk constateerden gezamenlijk dat het werven en opleiden van
kader (docenten die meestal zzp-er zijn) nauwelijks is georganiseerd en
plaats vindt. Landelijk is er veel in beweging. De docenten hebben dan ook
behoefte aan nascholing, overleg, informatie en afstemming.
In 2013 heeft een eerste netwerk bijeenkomst plaats gevonden om de
behoeften te peilen. Er waren 15 deelnemers (van de circa 40 docenten
in Fryslân). Er bleek zeker behoefte te bestaan. Er zijn contacten gelegd
en afspraken gemaakt en er is een eerste gezamenlijke activiteit in 2014
benoemd, een twirl-atelier in het stimuleringsprogramma Fulkaan.
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•

Beeldende kunstenaars (nieuw netwerk). In 2013 is onderzoek gedaan naar
de wenselijkheid en invalshoek van een netwerk beeldende kunst. In dat
verband is er onder meer overleg geweest met de CBK’s in het noorden
(Groningen, Assen en Emmen). Een en ander heeft nog niet tot een
concreet resultaat geleid.

•

Netwerk theater (nieuw netwerk). Vanuit het amateurtoneel is de wens
geformuleerd m.b.t. een netwerk met (jonge) regisseurs die actief zijn
in het amateurtheater in Fryslân. De voorbereidingen voor dit netwerk
vroegen echter meer tijd dan verwacht. De eerste bijeenkomst zal in 2014
plaatsvinden.

Voor het derde onderdeel van programma 3, d.w.z. de voorbeeldprojecten,
is 2013 anders verlopen dan gedacht. Op het gebied van beeldende
kunst is voorbereidend onderzoek gedaan, maar dat heeft (nog) niet tot
voorbeeldprojecten geleid. Op het gebied van vormgeving is het precies
andersom gegaan. Daar is veel meer gerealiseerd en met een veel grotere
spin off, dan in de plannen stond beschreven.
•

Op het gebied van beeldende kunst is onderzoek gedaan naar
mogelijkheden om beeldende kunst te verbinden met herbestemming
van oude en leegstaande kerken in Fryslân. De kerken zouden als podium
of werkruimte kunnen dienen voor beeldende kunstenaars en d.m.v. een
toeristische route aan elkaar verbonden kunnen worden. Op die manier
worden een paar vliegen in een klap geslagen: de kerken hebben een
functie, de beeldende kunstenaars een publiek en de regio is aantrekkelijk
voor bezoek. In 2013 is ingezet op samenwerking met onder meer de
stichtingen Alde Fryske Tsjerken, Tsjerkepaed, en Inspirerend Fryslân.
Het voorbeeldproject bleek lastiger uit te werken dan gedacht. Het krijgt
mogelijk een vervolg in 2014.

•

Op het gebied van design zijn in 2013 onder de noemer Vormlab drie
projecten gerealiseerd. Vormlab is sinds 2011 de verzamelnaam voor
kleinere of grotere voorbeeldprojecten op het gebied van design in
Fryslân die door Keunstwurk worden geïnitieerd en ondersteund. De drie
projecten in 2013 zijn geweest:
De uitgave (i.s.m. Afûk, oplage 2.000) en presentatie van de Subjectieve
Atlas van Fryslân en de ontwikkeling en presentatie van de Subjectieve
Atlas voor Leeuwarden (i.s.m. De Reis/Lwd2018); beide in het kader van
Lwd2018 en gepresenteerd tijdens de Uitmarkt 2013.
DesignXPO: een tentoonstelling met design uit het noorden in de
Blokhuispoort in november 2013. Keunstwurk heeft voor de Friese bijdrage
aan deze tentoonstelling vormgevers benaderd en ervoor gezorgd dat zij
zich konden presenteren.
Hieraan voorafgaand heeft Keunstwurk een workshop duurzaam design
georganiseerd voor jonge Friese ontwerpers. Het resultaat/hun werk is
ook gepresenteerd tijdens de DesignXPO; gecombineerd met het resultaat
van eerdere workshops duurzaam design die Keunstwurk in 2012 en 2011
heeft georganiseerd.
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Met programma 3 zijn met het onderdeel scholing 400 mensen en met het
onderdeel netwerken 500 mensen/deelnemers bereikt.
Met het onderdeel voorbeeldprojecten is door de presentaties tijdens de
Uitmarkt (25.000 bezoekers) en de DesignXPO (1.500 bezoekers) een breed
publiek bereikt.
Programma 3 is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer: Afûk,
Alde Fryske Tsjerken, Atrium/Sneek, BWH, CBK Drenthe, CBK Groningen,
Cedin, Doarpswurk, House of Design, Innovatie LAB Groningen, Lwd2018,
OMF, SAMO, STAF, STUFT, Tresoar, voordekunst.nl.
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Programma 4: culturele infrastructuur
Met programma 4 werkt Keunstwurk aan een sterke culturele infrastructuur in
Fryslân. Om daarmee cultuurparticipatie van de inwoners te bevorderen.
De focus van Keunstwurk is hierbij gericht op: 1) stimuleren van samenwerking
en afstemming tussen regionale en lokale aanbieders en het ondersteunen van
initiatieven die hieruit voorkomen. 2) ondersteunen van koepelorganisaties voor
amateurkunst. 3) stimuleren van talentvolle jongeren. 4) coördineren van de
landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit (KEK!) voor Fryslân en de gemeente
Leeuwarden. 5) ondersteunen bij de organisatie van provinciale prijzen.
Met programma 4 richt Keunstwurk zich primair op het basisonderwijs, op culturele
organisaties, amateurveld en artistiek kader in de verschillende Friese regio’s en op
talenvolle jongeren in Fryslân.
stimuleren samenwerking
In 2013 heeft Keunstwurk in het kader van programma 4 en regionale
ondersteuning het volgende gerealiseerd:
•
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Traditie in beweging: een cultuureducatief project waarbij dans gecombineerd
wordt met cultureel erfgoed. Met als doel leerlingen op een andere manier
naar hun leefomgeving te laten kijken en zowel mentaal als fysiek in beweging
te laten komen. Het project heeft plaats gevonden in Dokkum, Hindelopen
en Sneek en is gerealiseerd door samenwerking tussen het Fries Filmarchief,
de historische musea in de drie steden, basisscholen in de drie steden en
dansdocenten uit Fryslân. Per stad bestond het project uit bezoek aan het
historische museum, een presentatie van de folkloristische dansgroep,
bekijken van beeldmateriaal van de eigen stad uit het Fries Filmarchief, een
serie workshops op school met een dansdocent die leidden tot een eigen dans
en interpretatie van het verleden/heden en de eindpresentatie van alle dansen.
Het project is geïnitieerd en gecoördineerd door Keunstwurk. Er hebben elf
scholen deelgenomen; in het totaal zijn 671 leerlingen bereikt. Voor het project
is subsidie verkregen van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Het
project wordt in 2014 afgerond en geëvalueerd.
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•

Erfgoededucatie: met ingang van de nieuwe beleidsperiode maakt advisering
en ondersteuning op het gebied van erfgoededucatie in de verschillende
regio’s van Fryslân deel uit van de stipetaak van Keunstwurk. Eerder waren het
werkzaamheden op basis van projectsubsidies.
In 2013 is Keunstwurk betrokken geweest bij het meerjarige project Stinzen
en Staten van Monumentenzorg Fryslân, Museumfederatie Fryslân en
Landschapsbeheer; bij het opstellen van de cultuurhistorische steekagenda
voor Zuid-oost Friesland; en bij een project rond de verzetsmonumenten in
Leeuwarden.

•

Himmelskoft in de gemeente Ferwerderadiel: tweejarig project op het gebied
van amateurkunst, met als doel samenwerking tussen de amateurverenigingen
te bevorderen en meer structureel te maken. Zodat ook in deze dunbevolkte en
niet zo rijke regio een meer samenhangende culturele infrastructuur ontstaat.
Keunstwurk werkt in dit project samen met de gemeente Ferwerderadiel en
met (een vertegenwoordiging van) de amateurverenigingen.
In 2013 zijn de eerste stappen gezet: bijeenkomsten met verenigingen en
workshops voor amateurkunstenaars om betrokkenheid te creëren en samen
het plan te ontwikkelen. De workshops zijn gegeven in het kader van het
samenwerkingsproject van Keunstwurk met Tryater, it Paradys. Een en ander
heeft uiteindelijk geleid tot een uitgewerkt plan voor een locatieproject
dat de titel heeft gekregen Reis naar wad? Voor het locatieproject zijn eind
2013 fondsen aangevraagd; de productie zal (naar alle waarschijnlijkheid)
medio 2014 worden gerealiseerd. In 2013 zijn circa 100 mensen bij het
project betrokken geweest, d.w.z. 20 verenigingen en 50 deelnemers aan de
workshops.

ondersteunen koepelorginaties
Als tweede onderdeel van programma 4 biedt Keunstwurk ondersteuning aan
een aantal koepelorganisaties voor amateurkunst in Fryslân en aan het
Frysk Jeugdorkest. De werkzaamheden die in dat kader in 2013 zijn uitgevoerd,
worden hieronder beschreven.
•

Ondersteuning koepelorganisatie SAMO en OMF. Landelijke ontwikkelingen
hebben in 2013 geleid tot het oprichten van een nieuwe en overkoepelende
muziekbond voor hafabra muziek in Fryslân, de OMF (Organisatie van
Muziekverenigingen in Fryslân). De bestaande koepelorganisatie SAMO is in
2013 nog actief; naar alle waarschijnlijkheid zal deze in 2014 opgaan in de OMF.
Keunstwurk heeft SAMO in 2013 op verschillende manieren ondersteund:
met inhoudelijk advies, met secretariële en administratieve werkzaamheden
en in de organisatie van een aantal concerten/evenementen zoals een
Play-in/Sing-in,het jaarlijkse Harmoniefestival, solistenconcours
De Klank fan Fryslân en de workshops voor twirl.
Daarnaast is er in 2013 regelmatig overleg geweest tussen SAMO en
Keunstwurk over de invulling van het meerjarige talentenproject Fulkaan en
over het op afstand plaatsen van de Friese Jeugd Brassband en het
Fries Jeugd Harmonieorkest. (Zie ook het onderdeel organisatie van het
bestuursverslag).
Keunstwurk is in 2013 nauw betrokken geweest bij een meerjarig project van
de OMF, Korpsen voor de klas. Keunstwurk heeft geadviseerd en ondersteund
bij de conceptontwikkeling, de (succesvolle) subsidieaanvraag bij het Prins
Bernhard Cultuurfonds, het opzetten van de organisatie en het aantrekken van
een externe projectleider en de opstart van het meerjarige project vanaf 2014.
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•

Ondersteuning koepelorganisatie SAKO. Ook in 2013 heeft Keunstwurk
de overkoepelende organisatie voor koren in Fryslân geadviseerd en
ondersteund. Met secretariële en administratieve werkzaamheden en in de
organisatie van twee evenementen: de tweejaarlijkse Stipelrûnte (deze keer in
de regio Oudehorne/Nieuwehorne) en een Play-in/Sing-in.
Verder is Keunstwurk in 2013 in overleg met SAKO gestart met een
onderzoek bij koren naar hun jeugdbeleid. Aanleiding hiertoe is het
toenemende gebrek aan nieuwe/ jonge leden en het feit dat dientengevolge
koren – die soms 100 jaar bestaan – ophouden te bestaan. Het onderzoek
moet in 2014 leiden tot vervolgacties waarmee jeugdbeleid bij koren zal
worden gestimuleerd. Er zal ook een relatie worden gelegd tussen het
meerjarige project Wy sjonge in het kader van KEK! en het jeugdbeleid voor
koren.
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•

Ondersteuning koepelorganisatie STAF. Ook in 2013 heeft Keunstwurk de
koepelorganisatie voor amateurtoneel geadviseerd en ondersteund, onder
meer in de vorm van secretariële en administratieve werkzaamheden voor
allerlei activiteiten die STAF zelf realiseert en in de organisatie van een
weekend/festival voor jongerentheater.

•

Op verzoek van de provincie Fryslân ontvangt Keunstwurk jaarlijks via
de budgetsubsidie geoormerkte bedragen voor SAMO, SAKO, STAF, de
koepelorganisatie Friese Jazzfederatie en het Frysk Jeugdorkest. Deze
geoormerkte subsidies worden door Keunstwurk doorgestuurd naar de vijf
afzonderlijke stichtingen.
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KEK!
Als derde onderdeel van programma 4 is Keunstwurk met ingang van 2013
penvoerder en coördinator van de vierjarige landelijke stimuleringsregeling
Cultuureducatie met kwaliteit. Onder de titel KEK! voert Keunstwurk deze
regeling uit voor de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. De regeling
wordt voor de subsidiegevers – het Fonds voor Cultuurparticipatie, de provincie
Fryslân en de gemeente Leeuwarden - afzonderlijk verantwoord. Hieronder volgt
daarom slechts een korte omschrijving.
Het vierjarige programma KEK! voor de provincie Fryslân bestaat uit drie
onderdelen: regionaal, provinciebreed en monitoring/evaluatie.
•

De projecten in de regio’s richten zich enerzijds op het stimuleren van de
ontwikkeling, verdieping of vernieuwing van het curriculum; anderzijds op
het versterken van de relatie tussen het onderwijs en de culturele omgeving
en aanbieders.
In 2013 is het volgende bereikt m.b.t. de verdere ontwikkeling van het
curriculum.
I n regio 1 is gewerkt aan de ontwikkeling van een reflexie-instrument voor
leerlingen, met als titel de Loep. In het komende jaar zal het worden getest
op de scholen. Daarnaast is in regio 1 de ontwikkeling van cultuurscholen
in gang gezet. In 2013 heeft een werkgroep criteria gedefinieerd waar een
cultuurschool aan moet voldoen om zo te heten. De scholen zullen in
2015/2016 cultuurschool worden.
I n regio 4 wordt een leerlijn ontwikkeld voor het muziekonderwijs in de
regio. Deze bestaat uit een combinatie van AMV en IMV (leerorkest,
popband, koperproject). Het enthousiasme is groot; in 2013, het eerste jaar,
doen meer deelnemers mee, dan verwacht.
I n regio 6 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een leerlijn voor
erfgoedonderwijs. In 2013 zijn acht scholen geworven die het voortouw nemen.
Daarnaast zijn drie coaches actief geworden om het project te trekken. Op
de acht ontwikkelscholen is een aanzet gegeven voor de stroomlijning in de
erfgoedactiviteiten en zijn activiteiten uitgezet.
In 2013 is het volgende bereikt m.b.t. het versterken van de relatie tussen
scholen en culturele aanbieders:
 oor aan te sluiten bij de projecten voor deskundigheidbevordering voor
D
zingen, tekenen en erfgoed wordt in regio 1 een vervolg traject uitgezet dat
zich richt op de inkoop van producten en de implementatie daarvan in het
onderwijs.
I n regio 2, 3, 5 en 7 is een aanzet gemaakt tot een structuur van samenwerking
tussen scholen en cultuuraanbieders. In beide regio’s is gestart met concrete
aanbiedingen voor scholen om zo in gesprek te komen met de scholen.
I n regio 8 is gewerkt aan een cultuurblokken systeem, waarbij scholen een
aantal activiteiten afnemen van cultuuraanbieders uit de regio. Door dit
systeem komen alle disciplines aan bod en wordt gewerkt aan een vraag
gestuurd aanbod.
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•

Het provincie brede deel richt zich op het stimuleren van deskundigheid in de
gehele provincie van zowel het primair onderwijs als het culturele veld. Het
is bedoeld als ondersteuning, stimulans en inspiratie voor de ontwikkelingen
in de regio’s. De inhoud van het provincie brede deel is ontwikkeld in nauw
overleg met een vertegenwoordiging van het onderwijs, de beide pabo’s in
Fryslân een aantal grotere culturele instellingen die regionaal of provinciaal
werken. Keunstwurk coördineert de uitvoering. Het provincie brede
programma m.b.t. deskundigheid bestaat uit drie onderdelen: 1) cursussen;
2) inspiratieprojecten; 3) de website Kultuerfilter.nl.
In 2013 is het cursusprogramma voor het eerst uitgevoerd. Het bestaat uit: een
ICC cursus, een ICC vervolgcursus en een CAS cursus. De ICC cursus leidt op
tot interne cultuurcoördinator in het basisonderwijs en kent landelijke kaders
en certificaat. De ICC vervolgcursus is bedoeld voor ICC-ers die verdieping
zoeken; de CAS cursus is een cursus voor cultuuraanbieders op school. De
laatste twee cursussen zijn door Keunstwurk samen met derden ontwikkeld.
Het aantal deelnemers aan het cursusprogramma viel in 2013 iets lager uit dan
geraamd; 42 deelnemers in totaal. De waardering van de deelnemers voor de
cursussen is hoog.
In 2013 zijn – overeenkomstig plan – drie van de vier inspiratieprojecten van
start gegaan. Het ging om: Wy sjonge (muziek), de Tekenskoalle (beeldend)
en Speuren nei sporen (erfgoed). Het vierde project, Wy spylje (drama) zal in
2014 starten. Doel van de projecten is, leerkrachten inspiratie te geven en te
ondersteunen met kennis en ervaring bij het geven van de genoemde vakken in
het basisonderwijs.
De inspiratieprojecten zijn in principe hetzelfde van opzet. Door actief deel te
nemen aan een inspiratieproject ontwikkelt de leerkracht ‘al werkende weg’
vaardigheden in het gekozen vakgebied en krijgt hij/zij vertrouwen om hierin
met de leerlingen te werken. Dat leidt vervolgens concreet tot activiteiten op
school en tot beleidskeuzes. Verder fungeert het inspiratieproject als een soort
netwerk: de deelnemende leerkrachten komen regelmatig bij elkaar, wisselen
kennis en ervaringen uit en worden gecoacht.
Omdat de beschikking voor KEK! in mei 2013 ontvangen werd, vond de
uitwerking van de projecten pas hierna plaats. E.e.a. betekende vervolgens dat
de inspiratieprojecten niet eerder dan in de herfst van 2013 konden starten.
Het betekent ook dat het onderdeel netwerk/coaching pas kan plaatsvinden in
2014.
Het derde onderdeel van het provincie brede deskundigheidsprogramma
KEK! is de website www.Kultuerfilter.nl. Deze website is in 2013 vernieuwd
en uitgebreid met informatie en communicatie m.b.t. KEK!. De vernieuwde
website werd in september 2013 gelanceerd bij de start van KEK! aan het begin
van het schooljaar 2013-2014.
Het aantal abonnees voor de nieuwsbrief die verbonden is aan de website,
groeit nog steeds; eind 2013 waren het er 1070.

•
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Voor de start van KEK! is het eerste onderzoek in het kader van de monitoring
uitgevoerd. Cedin heeft deze digitale nulmeting uitgevoerd onder alle
basisscholen (506 scholen) in Fryslân, in opdracht van Keunstwurk. Ruim
30% van de scholen in de provincie (inclusief de gemeente Leeuwarden) heeft
meegedaan aan het onderzoek.
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Van deze scholen heeft ruim 78% een icc- er in huis. De disciplines die op
school structureel en met een methodische aanpak aan bod komen in het
kader van kunstzinnige oriëntatie, zijn meestal beeldende vorming (70 %) en
muziek (79 %). Dans, drama, erfgoed en media educatie maken incidenteel en
projectmatig deel uit van het onderwijs (gemiddeld 60%).
De rapportage van de nulmeting maakt deel uit van de uitgebreide
verantwoording van KEK!
Verder hebben Cedin, de NHL/Hanzehogeschool (master kunsteducatie
en lectoraat onderwijsinnovatie) en Keunstwurk gezamenlijk de evaluatie
voor KEK! ontwikkeld in 2013; in de vorm van de zogenaamde living lab light
methode. Met deze innovatieve manier van evalueren is vervolgens begin
2014 gestart.
•

KEK! gemeente Leeuwarden. Het vierjarige stimuleringsprogramma in de
gemeente Leeuwarden is gericht op het verdiepen van cultuureducatie in het
onderwijs, op het bevorderen van deskundigheid en op het versterken van
samenwerking tussen aanbieders en onderwijs. Het stimuleringsprogramma
kon pas in de tweede helft van 2013 van start gaan, omdat de beschikking vlak
voor de zomer werd gegeven.
Voor het werken met een portfolio - als middel om cultuureducatie in het
onderwijs te verdiepen d.m.v. reflexie – zijn in 2013 de eerste stappen
gezet. De portfolio is ontwikkeld, getest op twee scholen en vervolgens
geproduceerd. Vanaf 2014 wordt hiermee op een aantal scholen gewerkt.
Voor het bevorderen van deskundigheid zijn ook stappen gezet in 2013, vooral
bedoeld om scholen te stimuleren een beleidsplan m.b.t. cultuureducatie te
ontwikkelen en hierbij aandacht te besteden aan een doorgaande leerlijn. De
coaching van scholen en het inrichten van netwerken heeft nog niet plaats
gevonden. Ten slotte is ingezet op het versterken van de samenwerking tussen
culturele aanbieders en het onderwijs in de vorm van het kunstmenu plus. Er
is een pilot gerealiseerd voor een klein aantal scholen.

18

JA ARVERSLAG 2013

stimuleren jong talent
Het vierde onderdeel van programma 4 betreft het stimuleren van jong (muziek)
talent. Hiervoor heeft Keunstwurk voor de beleidsperiode
2013 – 2016 een afzonderlijke budgetsubsidie en beschikking van de provincie
Fryslân gekregen met drie aandachtspunten: 1) het Frysk Jeugdorkest; 2) de
voorronde in Fryslân van de landelijke wedstrijd Kunstbende; 3) Fulkaan, een
meerjarig stimuleringsproject voor jonge musici.
•

Met ingang van 2013 ontvangt het Frysk Jeugdorkest een structurele subsidie
van de provincie Fryslân via de budgetsubsidie van Keunstwurk.
De subsidie wordt door Keunstwurk volledig overgemaakt aan de stichting
Frysk Jeugdorkest. Met ingang van 2013 is de dirigent van het orkest niet meer
in dienst bij Keunstwurk, maar bij de stichting FJO. De stichting heeft zich
voor 2013 verantwoord bij Keunstwurk voor de verkregen subsidie. De subsidie
wordt evenals in 2012 ingezet voor de personeelskosten van de dirigent voor
repetities, docentkosten voor de FJO Akademy en de huur van
de repetitielocatie.

•

Met de landelijke organisatie Kunstbende is overeengekomen dat Keunstwurk
ook in 2013 (als eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode) een voorronde in
Fryslân organiseert. Het landelijke bureau heeft hiervoor echter minder budget
ter beschikking gesteld dan in andere jaren en ook de bijdrage van de provincie
Fryslân ligt lager. Een en ander betekent dat de ambities moesten worden
bijgesteld voor 2013. Voor de voorronde van 2014 is in 2013 extra inspanning
gepleegd om extern geld te vinden. Gezien de late besluitvorming op landelijk
niveau, was dit voor 2013 niet mogelijk. De late besluitvorming leidde ook
tot een (te) korte tijd voor werving van jongeren. Het aantal deelnemers aan
de voorronde in Fryslân lag dan ook lager dan in andere jaren. Er hebben 77
jongeren deelgenomen, met 44 acts.

•

Fulkaan: De eerste ideeën voor dit meerjarige stimuleringsprogramma
ontstonden in 2012 met als titel Talent meets talent. In de eerste helft van
2013 is het idee in nauw overleg met SAMO geconcretiseerd en vervolgens
voorgelegd aan de subsidiegever, de provincie Fryslân. Het verzet van
het FJHO tegen de plannen (zie hiervoor het onderdeel organisatie in
het bestuursverslag), heeft gemaakt dat er ‘ruis op de lijn’ kwam in
de muziekwereld m.b.t. Fulkaan. Dit heeft de start van het meerjarige
stimuleringsproject bemoeilijkt. Desalniettemin zijn er overeenkomstig de
plannen vanaf september 2013 tot het einde van het kalenderjaar vier ateliers
gerealiseerd (klarinet, saxofoon, brass, koperblazers) en even zoveel ateliers
‘in de stokken’ gezet voor de eerste helft van 2014. In 2013 hebben zo’n 50
talentvolle jongeren uit heel Fryslân deelgenomen aan Fulkaan. De ateliers zijn
overeenkomstig de plannen geleid door vier jonge Friese professionals.

ondersteunen provinciale prijzen
Het vijfde onderdeel van programma 4 van Keunstwurk betreft het ondersteunen
van provinciale prijzen. In 2013 zijn dat er twee geweest: de Vredeman de Vriesprijs
voor vormgeving en de Gerrit Bennerprijs voor beeldende kunst.
•

De Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving 2013. Met deze prijs beoogt
de provincie Fryslân het vormgevingsklimaat en de belangstelling voor
vormgeving in de provincie te stimuleren.
Er waren 60 inzendingen voor de prijs. Het niveau was hoog; bij de
inzendingen kwam ook de samenhang tussen opdrachtgeverschap en
ontwerpen goed tot uitdrukking. Verder viel op dat er een jonge generatie
ontwerpers opkomt. De jury was streng; dat leidde tot minder genomineerden
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(6x) en eervolle vermeldingen (2x) dan in andere jaren. De prijsuitreiking vond
plaats in het Provinciehuis (150 aanwezigen). In plaats van een tentoonstelling
van het werk van de winnaar en de genomineerden, werd dit jaar een gefilmde
impressie gemaakt. Die was vervolgens te zien tijdens de DesignXPO in de
Blokhuispoort (zie hiervoor ook de beschrijving van Vormlab in dit jaarverslag;
1.500 bezoekers).
•

De Gerrit Bennerprijs voor beeldende kunst 2013. De Gerrit Bennerprijs is een
tweejaarlijkse prijs. Met de prijs wil de provincie een impuls geven aan in
Fryslân wonende en werkende beeldende kunstenaars en de belangstelling
voor beeldende kunst bevorderen bij een breed publiek.
De prijs kan worden uitgereikt voor een oeuvre of voor een belangrijke
ontwikkeling in het werk van de kunstenaar in de twee jaren ervoor. Deze keer
is de prijs uitgereikt voor een belangrijke ontwikkeling.
Er waren 32 inzendingen voor de prijs. De jury heeft hieruit twee eervolle
vermeldingen gekozen en de winnaar, fotografe Tryntjse Nauta. De prijs
bestaat uit een geldbedrag en een tentoonstelling in het Fries Museum. Bij
de prijsuitreiking waren 150 mensen aanwezig. Het aantal bezoekers van de
tentoonstelling is nog onbekend, want vindt plaats in 2014.

Programma 4 is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer: het
Admiraliteitshuis Dokkum, Ateliers Majeur Heerenveen, Atrium Sneek, gemeente
Ferwerderadiel, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fries Filmarchief, Fries Museum,
provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, Landschapsbeheer, Monumentenzorg
Fryslân, Museumfederatie Fryslân, OMF, Opus 3 Dokkum, SAMO, SAKO,
Schaatsmuseum Hindeloopen, Scheepvaartmuseum Sneek, STAF, Toanhûs Joure,
Tryater, de Wâldsang Buitenpost.
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Programma 5: verbinden
Met het vijfde programma wil Keunstwurk verbindingen tot stand brengen tussen
kunst en maatschappelijke thema’s. Kunst kan daarbij functioneren als een
katalysator voor veranderingen in de samenleving.
Keunstwurk neemt initiatieven tot projecten, maar voert ze in principe niet zelf uit.
Ook hier gaat het om het tot stand brengen van verbindingen tussen partijen en het
stimuleren van samenwerking.
Met dit programma richt Keunstwurk zich op (diverse groepen in) de Friese
samenleving. Inwoners worden nauw betrokken bij het formuleren, ontwikkelen en
uitvoeren van he project.
In 2013 heeft Keunstwurk zich ingezet voor:
•

De Reis, een meerjarig participatie project in het kader van de Kulturele
Haâdsted, Lwd2018. In 2011 is De Reis begonnen in een aantal dorpen in
Fryslân. De Reis is ontwikkeld als een zoektocht door Fryslân om de culturele
kracht van de provincie zichtbaar te maken. Samen met de bewoners wordt
onderzocht welke maatschappelijke vraagstukken er in hun omgeving
spelen. Wat leeft er? Hoe zien de inwoners hun toekomst? Met kunst
helpt De Reis de toekomst te verbeelden. Daarbij is het proces belangrijker
dan het uiteindelijke resultaat, het proces zorgt voor versterking van de
gemeenschapszin.
In 2013 is de focus van De Reis verplaatst van Fryslân naar Leeuwarden. In
2013 zijn 8 projecten gerealiseerd. Ze worden hier kort beschreven.
Nijlân - Nijlân
Artistiek leider: Caro Kroon
Het dorp Nijlân in Súdwest Fryslân en de wijk Nijlân in Leeuwarden zijn
allebei ontstaan op het nieuwe land van de oude Middelzee. Met het project
is een verbinding gemaakt tussen stad en platteland.
SC Leovardia
Artistiek leider: Maaike van der Geest
VV RoodGeel en VV Leeuwarden zijn twee Leeuwarder voetbalclubs met
een rijk verleden. In 2013 moesten zij fuseren, omdat beide clubs kampten
met een teruglopend aantal leden. Het was aanvankelijk een moeizaam
fusieproces. Maar RoodGeel en VV Lwd zijn eruit gekomen en vanaf
september 2013 gaan ze samen door onder de nieuwe naam SC Leovardia.
Met De Reis2018 is een positieve en creatieve invulling gegeven aan het
fusieproces.
Kunstkade en scholen in Leeuwarden
Artistieke leiding: Kunstkade
Een project over beeldvorming van kinderen over stad en platteland, met
creatieve ontmoetingen van vier stadsscholen en vier dorpsscholen.
Subjectieve kaarten van Leeuwarden
Artistieke leiding: Bureau de Vet
Vijf thematische plattegronden van Leeuwarden, door kunstenaars gemaakt
vanuit een ´geopoëtische´ blik.
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Nacht: Nynke Rixt Jukema en Fogelina Cuperus maakten een kaart van
Leeuwarden bij nacht, over de invloed van het licht op het gedrag van mens
en dier.
Rust: Martijn van Bachum maakte een kaart over de rustplekken in
Leeuwarden. Door middel van social media konden inwoners aangeven,
waar zij in Leeuwarden rust en stilte zoeken en vinden.
Spel: Marleen Andela deed samen met kinderen van een basisschool
onderzoek naar onzichtbaar afval in de wijk.
Reis: Op de kaart van Edwin de Boer staan de inwoners van het Europaplein
centraal.
Nat: Fokke Draaijer maakte een kaart van Leeuwarden, zoals dat eruit zou
zien als alle gemalen ‘opeens’ zouden stoppen met hun werk.
‘Vrij’, een film van de straat
Artistiek leider: Daan Levy, i.s.m. Koos de Vries en Patrick van der Wal
Korte film vanuit het perspectief van vier verschillende bewoners van de
straat: graffitikunstenaars, straatacrobaten, bejaarden en een straathond.
Doarpstún van Snakkerburen
Artistiek leider: Merijn Vrij
In 2001 is besloten om de voormalige kwekerij in Snakkerburen op te
knappen en te veranderen in een gemeenschappelijke tuin voor bewoners
van Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Leeuwarden e.o. Samen met de
kunstenaar wordt een plan gemaakt voor een vriendelijker, toegankelijker
inrichting en omheining van de tuin.
Watercampus
Artistiek leiders: Tilly Buij en Gerard Groenewoud
Kunstzinnige projecten tijdens en/of bij de bouw van de nieuwe
watercampus in Leeuwarden, een nieuw gebouw voor watertechnologie
in Leeuwarden. Dit is een samenwerkingsproject met de gemeente
Leeuwarden en de Watercampus.
!UITmarkt
Op de !UITmarkt, 1 september 2013, kreeg De Reis een eigen plek. Alle
bovenstaande Reis-projecten hebben zich daar nogmaals op hun eigen
creatieve kunstzinnige manier aan het Leeuwarder publiek ( 25.000
bezoekers) gepresenteerd.
•
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Het netwerk Duurzame dorpen. Keunstwurk staat sinds 2013 als partner
vermeld op de website www.netwerkduurzamedorpen.nl met informatie
over deskundigheid, advies en contactpersonen. Het netwerk organiseert
met regelmaat netwerkavonden rond bepaalde thema’s; in 2014 zal
Keunstwurk bijdragen leveren aan deze netwerkavonden.
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•

Een vervolg op het project 12 stekjes in noord-oost Fryslân. Toen dit project
in noord-oost Fryslân in 2012 werd afgesloten, sprak de provincie Fryslân
de ambitie uit in meer regio’s in Fryslân vergelijkbare projecten op te willen
zetten. Samen met Landschapsbeheer heeft Keunstwurk in 2013 hiervoor
een basisbeschrijving gemaakt en een gefaseerde werkwijze met begroting
opgesteld. Gebiedscoördinatoren zouden op basis van deze informatie
onderzoeken in welke regio’s een vervolg gegeven zou kunnen worden.
Daarbij zou de financiering van een stekjes project ook gedragen moeten
worden door de gemeenten. Daarna is het stil geworden. De provincie heeft
geen follow up gegeven; gemeenten blijken moeilijk bereid om bij te dragen.
Tenslotte werd door Landschapsbeheer i.s.m. Keunstwurk bedacht, dat het
project rond De Friese Waterlinie misschien mogelijkheden biedt voor het
realiseren van een aantal ‘stekjes’. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat er
aansluiting is gevonden bij een lokaal project. In 2015 vindt bij Frieschepalen
een reconstructie van een schans plaats. De ontwikkeling van een stekje is in
het plan opgenomen.

•

Ouderen en kunst. In de loop van 2013 heeft Keunstwurk een plan ontwikkeld
waarmee actieve kunstbeoefening door ouderen wordt gestimuleerd. Het
plan is tot stand gekomen in overleg met een aantal Friese organisaties uit
andere sectoren zoals welzijn, sport en ouderen. Voor het meerjarige plan
is begin 2014 subsidie aangevraagd in het kader van de meerjarige landelijke
stimuleringsregeling Lang Leve Kunst. Bij het schrijven van het jaarverslag
2013 is nog niet duidelijk of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd.
Het meerjarige plan richt zich op inwoners van Fryslân die 65 jaar en
ouder zijn; het gaat om mensen die thuis wonen en zelfstandig zijn. Het
gaat ook om ouderen voor wie cultuurparticipatie – en in het bijzonder
actieve kunstbeoefening iets nieuws is, iets wat ze misschien wel zouden
willen doen, maar nog niet gedaan hebben omdat het tot nu toe geen deel
uitmaakt van hun leven.
Het thema van het meerjarige plan is ouderen in Fryslân te stimuleren op
een actieve manier kunstbeoefening te doen en hun talent te ontdekken
onder het motto: ‘ik wist niet dat ik het in mij had’. Keunstwurk kiest voor
deze invalshoek, omdat we denken dat er van het (willen) ontdekken van
je talent, een stimulerende, enthousiasmerende en nieuwsgierig makende
werking uitgaat en dat dat maakt dat ouderen mee willen gaan doen. Het
plan is multidisciplinair van opzet.

Programma 5 is in 2013 tot stand gekomen in samenwerking met onder meer:
Doarpswurk, Landschapsbeheer, provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden,
LKLA, Lwd2018, !Uitmarkt
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In de markt
De hiervoor beschreven programma’s en activiteiten in 2013 worden gerekend tot
de zogenaamde stipe taak van Keunstwurk. Jaarlijks ontvangt Keunstwurk een
budgetsubsidie van de provincie Fryslân en worden er tussen subsidiegever en ontvanger afspraken gemaakt over de te leveren producten en diensten.
Keunstwurk verricht daarnaast ook andere diensten. In 2013 gaat het om het
podiumkunstenproject in het basisonderwijs, Uurcultuur, de exploitatie van het Huis
voor Amateurkunst en adviezen voor kunst in openbare ruimte.
Uurcultuur
Uurcultuur is een kunsteducatie project voor het primair onderwijs in Fryslân, dat
in principe wordt gefinancierd door de deelnemende scholen en gemeenten. In
2013 heeft Keunstwurk voor 70 % van alle basisscholen in Fryslân een programma
samengesteld met jeugdtheatervoorstellingen. Met Uurcultuur maken kinderen
tijdens hun schoolcarrière kennis met verschillende vormen van podiumkunsten.
De voorstellingen vinden over het algemeen op de eigen school plaats; de
voorstellingen worden ondersteund met educatief lesmateriaal.
Keunstwurk scout, selecteert en contracteert de professionele theatergroepen,
stelt in overleg met de deelnemende scholen de programma’s samen en maakt
financiële afspraken met de gemeenten en de scholen.
Voor Uurcultuur wordt samengewerkt met de schouwburgen in Sneek, Dokkum
en Drachten. De voorstellingen van Uurcultuur vinden dan plaats in het ‘echte’
theater, een bijzondere ervaring voor de kinderen.
Verder werkt Keunstwurk nauw samen met Tryater; er worden onder meer
afspraken gemaakt over de spreiding van Friestalige voorstellingen. Ook wordt er
samengewerkt met een aantal centra voor de kunsten, die een eigen / regionaal
kunstmenu hebben, zoals Akte2/Atrium/Sneek en Kunstkade/Leeuwarden. Voor de
podiumprogrammering in dit kunstmenu wordt gebruik gemaakt van Uurcultuur.
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Sinds 2012 bestaat het onderdeel Uurcultuur Actief. Dit zijn activiteiten op school,
waarbij kunstenaars samen met kinderen in de klas kunst maken. Het gaat daarbij
om cross over activiteiten (bijvoorbeeld taal en dans, muziek en beeldende kunst)
die in hun combinatie en benadering anders, onverwacht en bijzonder zijn en
appelleren aan de spontane creativiteit van kinderen. Met Uurcultuur Actief wil
Keunstwurk de creatieve ontwikkeling van kinderen stimuleren. Er waren zes
kunstenaars betrokken bij Uurcultuur Actief, er namen 1.150 kinderen aan deel.
Er waren in 2013 eenentwintig professionele gezelschappen bij Uurcultuur
betrokken, waarvan tien uit het noorden. Er zijn in het totaal 358 voorstellingen
gegeven voor circa 29.500 kinderen.
Huis voor Amateurkunst
Met ingang van 2009 exploiteert Keunstwurk het Huis voor Amateurkunst.
Aanvankelijk nog met steun uit de budgetsubsidie van de provincie Fryslân, maar
met ingang van 2011 niet meer. Alle kosten - op de servicekosten na - worden
vanaf 2011 gedekt uit inkomsten uit verhuur.
Gelukkig is de belangstelling voor het Huis van Amateurkunst in de loop van de
jaren gegroeid. In 2013 is 35 % van het aantal beschikbare dagdelen verhuurd.
Daarbij valt op dat in 2013 het aantal externe verhuringen is toegenomen, vooral
op het gebied van dans, terwijl het aantal interne verhuringen is afgenomen.
Het laatste is onder meer het gevolg van de veranderende rol van Keunstwurk
als expertise- en adviesorganisatie. Vanwege de toenemende belangstelling voor
het huren van een dansstudio, heeft Keunstwurk in 2013 geïnvesteerd in een
dansvloer en wandspiegels in de theaterstudio – zodat deze ook voor dans is te
verhuren. Dat verklaart ook de lichte stijging in het aantal externe verhuringen.
Adviezen kunst in openbare ruimte
In 2013 heeft de gemeente Leeuwarden Keunstwurk benaderd met de vraag te
adviseren bij het project kunstuitingen Leeuwarden Vrij-baan. Het gaat om een
kunstopdracht die bestaat uit drie onderdelen bij de te realiseren westelijke
invalsweg. Bij het project zijn naast de gemeente Leeuwarden ook
Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de provincie Fryslân betrokken.
In het kader van deze opdracht heeft Keunstwurk een programma van eisen
geformuleerd voor het verlenen van de kunstopdracht. Vervolgens heeft
Keunstwurk een longlist en een shortlist samengesteld met kunstenaars die
geschikt zouden zijn om de kunstopdracht uit te voeren. De opdrachtgever
heeft op basis van deze overzichten drie kunstenaars geselecteerd. Zij zijn
gevraagd een schetsopdracht te maken. Tenslotte heeft de opdrachtgever
een keuze gemaakt voor een kunstenaar. Die zal de driedelige kunstopdracht
gaan uitvoeren. Keunstwurk heeft het selectietraject en de opdrachtverlening
aan de kunstenaar ondersteund. Bij de realisatie van de kunstopdracht vervult
Keunstwurk geen rol.
Een tweede opdracht in 2013 is geweest de selectie van een kunstenaar voor de
culturele inbeslagname van de Watercampus in Leeuwarden. Hierbij zijn Wetsus,
de gemeente Leeuwarden en Lwd2018 betrokken. Het kunstproject richt zich op
directe omgeving van de Watercampus; participatie van jongeren speelt hierbij
een belangrijke rol.
Ook hier heeft Keunstwurk het programma van eisen opgesteld, mogelijke
kunstenaars geselecteerd en aan de opdrachtgever voorgelegd en ondersteund bij
de uiteindelijke opdrachtverlening aan de kunstenaar, d.w.z. het kunstenaarsduo
Groenewoud/Buij.
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ORGANISATIE 2013

Medewerkers
Renée Waale

directeur

Skelte Aukema

controller

Harmien Venema

directieassistent / coördinator HvA

Wendy Kennedy

communicatie medewerker

ondersteuning en administratie
Skelte Aukema

afdelingscoördinator

Titus van’t Veer

webmaster

Anita Wessel

medewerker financiële admininstratie

Janet Herder

medewerker personele admininstratie

Nanita Tromp

medewerker receptie

Jellie Herder

medewerker receptie

Ariën Kooyman

huismeester

Ytzen van der Wal

huismeester

kunst en participatie
Anne van der Sluis

afdelingscoördinator / adviseur muziek

Hannelore Duynstee

adviseur dans

Luuk Eisema

adviseur theater

Hans Brans

adviseur theater

Johannes Terpstra

adviseur muziek

Metsje Gerslma

adviseur multidisciplinaire projecten

Inge van den Berg

junior adviseur Kunstbende

Aafje Stolte

medewerker

Anna van der Werf

medewerker

Akke Kooistra

medewerker

kunst en educatie
Lummie Fokkema

afdelingscoördinator / adviseur cultuureducatie

Margaretha Cats

adviseur beeldende kunst

Roelof Koster

adviseur vormgeving

Jacqueline Nipperus

adviseur cultuureducatie

Daniëlle van Peer

adviseur cultuureducatie

Jikkie Cats

junior adviseur cultuureducatie

Anja Sinnige

adviseur erfgoededucatie

Geartsje de Vries

medewerker

Ida van der Molen

medewerker
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Bestuur
Bestuur

bestuursfunctie

bestuurstermijn

functie en nevenfunctie(s)

aftredend februari 2017

• adviseur openbaar bestuur en management

			
Skelte Brouwers

voorzitter

				

• lid landinrichtingscommissie Baarderadeel

				

• voorzitter bestuur natuurcoöperatie Baarderadeel

				

• lid algemeen bestuur Wetterskip

				

• voorzitter fractie ‘water natuurlijk’

			
Hans van der Lei

penningmeester

aftredend september 2015

				

• bestuurslid Humanitas Heerenveen/Weststellingwerf
• bestuurslid Florabuurtvereniging Heerenveen

			
Ineke Grijpma

secretaris

aftredend november 2017

				

• advocaat bij de Haan AGW Advocaten & Notarissen
• lid commerciële club Noordwest Friesland

			
Paulien de Jong

lid

herkiesbaar oktober 2014

• directeur Friesland College Educatie

aftredend september 2014

• algemeen directeur Groot Haar + Orth

			
Ton Groot Haar

lid

				

• vice-voorzitter Natuurmuseum Fryslân

				

• president Lions Club Leeuwarden

				

• adviseur Froeks.TV

				

• adviseur Stichting Jong Talint yn Fryslân

Hester Witteveen

• eigenaar Hester Witteveen Coaching Training

lid

herkiesbaar februari 2017

				

• bestuurslid Caritas

				

• bestuurslid Voedselbank Leeuwarden

				

• bestuurslid Achmea Culpa
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financien 2013

30

uitgaven

x 1.000

Personeel

1.052

Huisvesting

197

Kantoor

61

Organisatie

45

Afschrijvingen

15

Activiteiten en projecten

1.199

Overige

1

Totaal

2.570

inkomsten

x 1.000

Algemeen

65

Activiteiten en projecten

1.210

Vrijval passiva/voorzieningen

18

Subsidie Provincie Fryslân

1.415

Totaal

2.708

Resultaat

138
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www.keunstwurk.nl
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t (058) 234 34 34
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e info@keunstwurk.nl
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