Jouw partner
in cultuur

Een terugblik op het jaar 2020
Samen, maar toch (online) op afstand
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Educatie

Circle of Talent

Kinderen en jongeren die hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Daar staat
CultuurCompaan voor. Die ontdekkingstocht - de Circle of Talent - begint op
school met structureel cultuuronderwijs door professionals via CultuurCompaan.
Kinderen en jongeren leren om met dans, theater, muziek of beeldende kunst
gevoelens te uiten. Willen ze meer? Dan kunnen ze in hun vrije tijd bij verschillende professionele cultuuraanbieders en in talentklassen hun vaardigheden en
talent verder ontwikkelen om eventueel door te stromen naar een (kunst-)vakopleiding. Natuurlijk hoeft niet elk kind kunstprofessional te worden. De Circle of
Talent staat voor het ontdekken van talent, hoe bescheiden ook. Door kunst leer
je jezelf kennen, ontwikkel je creativiteit en krijg je zelfvertrouwen.
In 2020 hebben we de filosofie van de Circle of Talent verder uitgedragen in
gesprekken met onze partners, via een filmpje en een brochure.

vitamineC

Educatie

Kunstprofessionals

In schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met een nieuwe
opzet voor vitamineC. Met input van de cultuurcoördinatoren van de basisscholen hebben we het kunstmenu
aangepast, zodat het goed blijft aansluiten bij andere
activiteiten binnen cultuuronderwijs die op de scholen plaatsvinden. De nieuwe opzet bestaat uit twee
onderdelen: meemaakkunst, waarbij leerlingen een
voorstelling bezoeken en zich ontwikkelen als publiek,
en maakkunst, waarbij leerlingen verkennen wat ze zelf
in huis hebben en zich ontwikkelen als maker. Alle 35
basisscholen uit de gemeente doen hieraan mee. Zo
bereiken we 6900 leerlingen van groep 1 t/m 8.

Educatie

Op 21 scholen geven 11 kunstprofessionals les in de
discipline muziek, dans, theater of beeldend. Vanwege corona hebben zij hun lessen omgezet naar een
digitaal aanbod. Wekelijks genoten 3180 leerlingen
van de lessen, thuis via afstandsonderwijs of in de
klas vanaf het digibord. Sommigen waren zo enthousiast dat ze een foto van hun gemaakte werk naar de
kunstprofessional stuurden.
Martijn Hendrickx
kunstprofessional
theater
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“CultuurCompaan
maakt zich hard voor
de zzp’er. Juist in
deze crisis wordt dat
gevoel bevestigd door
de voortgang van de
contracten”.

Nieuwe initiatieven, bijzondere projecten

Cultuureducatie met Kwaliteit

#roosendaalfestival

In 2020 hebben we ons voorbereid op het voortzetten
van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de
periode 2021-2024. De nieuwe regeling stelt CultuurCompaan voor de uitdaging om alle basis- en middelbare scholen voor te bereiden op het leergebied Kunst
& Cultuur in het nieuwe onderwijscurriculum. We gaan
dat doen volgens vier scenario’s voor cultuuronderwijs.
Wil je hier meer over weten, dan kun je bij ons de
brochure opvragen over deze scenario’s.

Gratis online festival voor alle inwoners uit de gemeente Roosendaal met streams van muziekoptredens,
theaterstukken, creatieve en muzikale workshops van
lokale, regionale, landelijke en internationale bodem.
•
•
•
•
•

3 weken lang
48 artiesten/gezelschappen
61 streams
4647 online bezoekers
24.353 page views
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Participatie

Participatie

Ik vergeet je niet
Aan het begin van de coronacrisis bedachten we samen met
CC-educatie Ik vergeet je niet, bedoeld om mensen in een
onzekere en soms eenzame tijd creatief aan de slag te laten
gaan. Gedurende het jaar bedachten we steeds nieuwe initiatieven onder Ik vergeet je niet.

maart-mei
Wekelijks een nieuwe creatieve opdracht die werd
uitgereikt aan 200 deelnemers uit wijken en dorpen
van Roosendaal. Hieraan werkten 8 professionele
kunstenaars mee.

juli-augustus
Alle 2000 creaties zijn verwerkt in installaties, die te
bezichtigen waren in een etalage van de Passage.

september
In de grote zaal van De Kring een presentatie van de
korte film die is gemaakt van bovengenoemd proces
en eindresultaat.

december
Twee opdrachtenboekjes, huis-aan-huis verspreid
(oplage: 27.000) met in totaal 9 opdrachten.
Digitale, creatieve les op het Da Vinci College,
NG Lyceum en NG Mavo, ontwikkeld door Benjamin
Scheltema. De resultaten zijn verwerkt tot vlaggenslingers die zijn geschonken aan 10 locaties van
Groenhuysen waar ze in gemeenschappelijke
ruimtes zijn opgehangen.

CultuurCompaan
is een vaste partner binnen het
Cultuurcluster Roosendaal.
Wij werken intensief samen
met theater De Kring en
Erfgoedcentrum Tongerlohuys.
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