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Beste docent,
Heb je een talent gespot en ben je op zoek naar mogelijkheden voor je leerlingen om te laten zien wat ze kunnen,
denk dan aan Kunstbende!
Kunstbende biedt een podium voor creatieve jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Kunstbende geeft jongeren de kans
om te laten zien wat zij kunnen op het gebied van Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater.
In deze flyer vind je de agenda van Kunstbende inclusief voorwaarden voor deelname.
En wat tips als je je leerlingen wilt stimuleren zelf een act te maken!

Kunstbende 2019

In november en december 2018 hebben er al workshops plaatsgevonden in de catogoriën film, expo, taal, dans,
fashion, DJ, muziek en concepting.
Op zaterdag 9 februari 2019 kunnen jongeren zich nog opgeven voor: workshops film, muziek en theater in Iduna
en De Lawei in Drachten.
Op zondag 10 maart 2019 organiseert Kunstbende de ‘Sunday session’ (generale repetitie) in Poppodium het
Bolwerk en Kunstencentrum Atrium in Sneek, in samenwerking met Friesland Pop.
Op zondag 24 maart 2019 vinden de provinciale voorrondes plaats op de locaties van Cultuur Kwartier Sneek: in
Theater Sneek, in Poppodium het Bolwerk en in Kunstencentrum Atrium Sneek.
In het weekend van 14 t/m 16 juni 2019 vindt het landelijke finalistenweekend plaats bomvol masterclasses! Op de
locatie van Buitenkunst Randmeer in Dronten.
De landelijke finale vindt plaats op zaterdag 29 juni 2019 in de Westergasfabriek in Amsterdam.
Tussen 16-18 augustus 2019 krijgen de winnaars een plek op de what’s happening area van Kunstbende tijdens
Lowlands! Én iedere winnaar krijgt een extra plek in het daaropvolgende seizoen om op te treden tijdens een
festival passend bij de discipline waarin hij/zij gewonnen heeft. Bijvoorbeeld een DJ set op Mysteryland of een
fashion show op Fashionweek.
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Kunstbende ziet het als haar levenstaak om zoveel mogelijk jongeren van dertien tot en met achttien jaar in
Nederland te stimuleren om hun eigen artistieke talent te ontdekken, te ontwikkelen en te bekwamen via een
jaarlijks talentontwikkelingstraject met het oog op eigenheid, originaliteit, positieve feedback en uitdaging.
Kunstbende is er van overtuigd dat cultuurparticipatie in de huidige maatschappij belangrijker is dan ooit
voor de vorming van jongeren. Cultuurparticipatie leidt tot versterking van het innovatieve vermogen,
waardoor creatieve oplossingen sneller worden bedacht –zeer belangrijk in deze kenniseconomie- en creatief
talent tot bloei kan komen. Jongeren kopiëren, delen en doen aan co-creatie. In deze beeldcultuur is het visuele
alom vertegenwoordigd. Er is slechts beperkte vrijheid om vanuit het niets echt iets nieuws te scheppen. Dat is
funest voor onze eigen fantasie en creativiteit, terwijl dat juist iets is wat jongeren willen en moeten ontwikkelen.
Kunstbende biedt een vruchtbare voedingsbodem en helpt het talent te laten bloeien door middel van
scholing en het bieden van een podiumplek. We geloven door een uitdagend traject te bieden aan deze
doelgroep dat jongeren bewuster durven kiezen voor een beroep in de kunsten. Zo verkleinen we de kloof tussen de
professionele kunstwereld en jongeren. De kunstwereld vergrijst en het aanbod voor jongeren wordt schraler.
Er is een noodzaak om juist deze groep te blijven stimuleren en jongeren vroegtijdig en buitenschools op weg te
helpen. Investeren in jong talent is investeren in de toekomst.

Tips voor het stimuleren van een maakproces

Het is belangrijk dat jongeren tijdens het maakproces elkaar en de coach vertrouwen. Vertrouwen dat je kunt
opbouwen door te werken met een vaste groep en te bouwen vanuit kleine opdrachten en vanuit het vertrouwen
je fantasie de ruimte te kunnen geven en met elkaar te communiceren.
Bij het zelf maken draait het om experimenteren, improviseren en associëren.
Voorbeelden van kleine creatieve opdrachten om leerlingen aan te moedigen om zelf iets te maken:
- een nieuwe stem maken bij een refrein,
- een melodie maken bij een tekst, een tekst bij een melodie, een schilderij of een film,
- iets maken met een paar noten, een paar bewegingen, een paar kleuren,
- enzovoort.
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CATEGORIEËN EN SPELREGELS VAN KUNSTBENDE
Algemene spelregels
1. De jongere doet alleen of in een groep mee.
2. De presentatie is zelf bedacht en gemaakt.
3. De presentatie duurt maximaal 5 minuten.
4. De jury beoordeelt de jonge creatieveling op originaliteit, presentatie, techniek en inhoud.
Dans
Of het nou hiphop, popping, locking, dance hall, modern, jazz of ballet is, zolang de choreografie zelf bedacht is
mag het!
- De jonge creatieveling mag hulp krijgen van een docent. Zolang de inbreng van de jongere maar leidend is voor
het eindresultaat.
DJ
Alle stijlen zijn welkom, van trap tot hardstyle, van psytrance tot pop. De jury ziet het als pluspunt als de track
zelf geproduceerd is.
Expo
In deze categorie heeft de jonge creatieveling de ruimte om zijn/haar werk te laten zien en er iets over te
vertellen. Denk aan: fotografie, schilderen, tekenen, 3d werk, graffiti, etc.
- Het kunstwerk bestaat maximaal uit 12 delen.
Fashion
De jongere maakt zijn/haar eigen kledingstuk, accessoire of schoenen en presenteert de creaties.
- Er is geen minimum of maximum aan het aantal modellen of creaties.
Film
Denk aan een documentaire, soap, thriller, videoclip, vlog of animatiefilm.
- De film duurt maximaal 5 minuten.
Muziek
In deze categorie zijn geen grenzen. De jonge creatieveling maakt een eigen nummer in een bepaald genre.
Bijvoorbeeld hiphop, metal, rock, pop of klassiek.
- Het nummer is zelf bedacht en uitgevoerd.
- Dit mag zowel in een groep / band als individueel.
Taal
Bij taal brengt de jongere woorden tot leven als Poetry Slammer of Spoken Word Artist.
- De maximale lengte van de tekst is 2 getypte A4 pagina’s.
Theater
De jonge creatieveling presenteert een monoloog, cabaret act, mime of musical act.
- Hij/zij maakt GEEN gebruik van bestaande tekst.
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Contactgegevens:
Kunstbende Friesland
Oud Kerkhof 11, 8601 GR Sneek
Telefoon: 0515 431 400
E-mail: friesland@kunstbende.nl
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Tekst: Kunstbende Friesland
Vormgeving: Kunstbende Beeldredactie / Kunstbende Friesland
Beeld: Pim Geerts, Marcel Krijgsman, Maarten Delobel en René Castelijn
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Volg ons op: Kunstbende.nl | Facebook.com/Kunstbende
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