
CultuurCompaan

TALENT ONTDEKKEN  
EN ONTWIKKELEN



Zoektocht naar 
creatief talent 

Talent ontdekken en ontwikkelen

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. Tijdens deze lessen leren kinderen en jongeren om 
met dans, theater, muziek of beeldende kunst te uiten wat zij van binnen voelen. In hun vrije 
tijd kunnen de jonge enthousiastelingen bij verschillende professionele cultuuraanbieders en 
in talentklassen hun talent verder ontwikkelen, om eventueel door te stromen naar een mbo- 
of hbo-(kunst) vakopleiding zoals het conservatorium of de kunstacademie.

Natuurlijk hoeft niet elk kind een kunstprofessional te worden. De Circle of Talent staat voor 
het ontdekken van talent, hoe bescheiden ook. Door kunst leer je jezelf kennen, krijg je een 
andere kijk op de wereld, ontwikkel je je creativiteit en krijg je meer zelfvertrouwen. Daar 
heeft iedereen wat aan!

Trudie Stalpers
directeur CultuurCompaan

‘‘Cultuur inspireert, prikkelt, zorgt 
dat je anders naar zaken gaat kijken. 
Daar heb je op alle gebieden in het 
leven plezier van. De Circle of Talent 
zorgt dat alle kinderen in Roosendaal 
in aanraking komen met cultuur. 
Ze kunnen ontdekken waar ze goed in 
zijn en krijgen bovendien de mogelijk-
heid dit verder te ontwikkelen en hun 
talent verder te ontplooien. Met de 
Circle of Talent leveren wij,  
CultuurCompaan, zowel lokaal als  
provinciaal een belangrijke bijdrage  
aan talent- en creativiteits- 
ontwikkeling.’’ 
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De nieuwe Karel Appel...
...of de bestuurder die straks alle moves kent.

Barbara Brouwer en Marc van Kessel
initiatiefnemers CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad

‘‘De Circle of Talent, een initiatief van 
Phoenix Cultuur uit de gemeente  
Meierijstad, is in oktober 2017 van start 
gegaan. Onder de naam CHV Academy, 
Circle of Talent, werken het bedrijfs- 
leven, de gemeente en het (kunst)- 
onderwijs in een ‘coöperatie’ samen.  
Gezamenlijk investeren we in de  
ontwikkeling van creativiteit en talent 
van kinderen en jongeren. Zo creëren 
we tevens een bruisende gemeenschap 
waar het fijn en goed wonen, werken en 
recreëren is, nu en in de toekomst.‘‘

Ontwikkeling begint op school,  
in de breedtekunst
CultuurCompaan zet kunstprofessionals in op scholen in de  
gemeente Roosendaal. Daardoor maken leerlingen kennis  
met verschillende  kunstdisciplines. Mede door de inzet van 
kunstprofessionals wordt mogelijk gemaakt dat cultuur- 
onderwijs structureel onderdeel uitmaakt van het curriculum.  
Met inspirerende lessen en enthousiaste docenten wordt talent 
gestimuleerd. Het resultaat? Creatieve denkers en makers  
voor de toekomst, die voorbereid zijn op een plaats in de  
maatschappij.

DE BREEDTEKUNST 
IN HET ONDERWIJS



Geef aandacht aan talent
In samenwerking met ver schillende cultuuraanbieders uit de 
lokale en regionale omgeving organiseren we talentklassen in 
verschillende kunstdisciplines. Talenten krijgen in hun vrije tijd 
een meer intensieve begeleiding van professionals. Deze  
begeleiding gaat verder dan de kunstlessen in de klas. Ook  
individuele portfoliobegeleiding of de voorbereiding voor  
audities horen daar bijvoorbeeld bij. Daarnaast krijgen de  
talenten de kans om regelmatig op te treden of te exposeren. 
Door deze extra aandacht en begeleiding kunnen ze bouwen aan 
de ontwikkeling van hun talent, vaardigheden en zelfvertrouwen.

Hans Verbraak
voorzitter Jazz750

‘‘Jazz750 geeft amateurmuzikanten de kans om 
op te treden in jazzsessies met een professioneel 
trio. Theater De Kring fungeert hierbij als thuis-
basis. Dit project heeft inmiddels geleid tot een 
breed aanbod van deelnemende (jazz-) muzikan-
ten en een groot publieksbereik.  
 
De jeugd heeft een speciale plek in de  
doelstellingen van Jazz750 en regelmatig staan 
er dan ook jonge talenten op het grote podium.’’

De nieuwe Eric Vloeimans
...of de toekomstige advocaat die weet welke toon hij moet aanslaan.

TALENTONTWIKKELING
IN DE VRIJE TIJD



Kunst voor de toekomst
De talentklassen zijn de ultieme voorbereiding voor vooropleidingen en vakopleidingen zoals 
het conservatorium, de kunstacademie of dansacademie. Wordt het uiteindelijk toch geen 
kunstvakopleiding of toekomst in de kunstensector? De talentklassen en coaching zijn  
zeker niet voor niets. Dankzij de kennis, vaardigheden en ervaring is de jongere klaar voor  
een mooie creatieve toekomst. Een nieu we creatieve geest, die we hard nodig hebben in  
onze maatschappij.

Bas Roijen
artistiek leider Theaterwerkplaats Tiuri

‘‘Theaterwerkplaats Tiuri gelooft dat ieder 
mens talenten heeft. En dat die talenten 
zichtbaar gemaakt moeten worden. In het 
bijzonder bij mensen met een beperking. 
Want zij zijn tot veel, heel veel in staat. In 
onze theaterwerkplaats leiden we  
deelnemers op tot theatermaker. De  
spelers leren acteren, dansen, bewegen,  
en krijgen inzicht in hoe een voorstelling 
wordt gemaakt. Dit geeft de spelers het  
vermogen om iets terug te geven aan  
de maatschappij.’’

De nieuwe Simone Kleinsma
...of de toekomstige accountmanager die

door haar schitterende presentatie
 nieuwe klanten binnenhaalt.

SAMENWERKING (KUNST) 
VAKOPLEIDINGEN



Toine Theunis
wethouder Cultuur Gemeente Roosendaal

‘‘In Roosendaal vinden we het belangrijk dat  
jongeren gezond op kunnen groeien en 21e 
eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen zoals 
kritisch denken, communiceren en problemen 
oplossen. Cultuureducatie op scholen is daarbij 
belangrijk, evenals een goed aanbod van kunst 
en cultuur in de vrije tijd. Zodat jongeren hun  
talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en 
wie weet kunnen uitgroeien tot de creatieve 
werknemer van de toekomst. Of de cultuurdocent 
of beroepsmuzikant die weer Roosendaalse  
jongeren inspireert. ‘‘

Met de Circle of Talent investeren we samen in onze toekomstige kunstenaars, dansers,  
theatermakers en musici, maar ook in onze toekomstige ondernemers, medewerkers en collega’s.

De nieuwe Jeroen Bosch
... of de manager van de toekomst die op
een creatieve manier leidinggeeft.

Vaardigheden voor de toekomst
Onze maatschappij verandert snel. De kinderen die nu op 
school zitten, krijgen in de toekomst banen die we nu nog 
helemaal niet kennen. Hoe zorgen we dan dat zij de juiste 
kennis en vaardigheden hebben voor die toekomstige banen? 
Wij geloven dat structureel cultuuronderwijs van een  
professional daarbij helpt. Zo inspireer je kinderen en  
voorzie je ze van kunstzinnige en creatieve bagage voor de 
toekomst. Ze leren samenwerken en ontwikkelen hun creatief 
denk- en oplossingsvermogen. Onderzoekend te werk gaan 
wordt gestimuleerd en daarbij leren ze ook te reflecteren op 
hun leerproces. Ze krijgen respect voor elkaar en ontwikke-
len betere communicatieve vaardigheden. Bovendien worden 
kinderen en jongeren gelukkig als ze met kunst bezig zijn, en 
gelukkige kinderen zijn goed en waardevol voor onze  
maatschappij.

DE CREATIEVE GEEST
VAN DE TOEKOMST



Bouw mee aan de nieuwe creatieve geesten 
van de toekomst! Wil jij ook een bijdrage 
leveren aan de Circle of Talent? Bijvoorbeeld 
als kunstprofessional, leerkracht of partner 
uit het bedrijfsleven. Neem dan contact op 
met CultuurCompaan. 

CultuurCompaan

CultuurCompaan

Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
info@cultuurcompaan.nl
www.cultuurcompaan.nl

0165 745 820 
CultuurCompaan is een vaste 
partner binnen het Roosendaalse 
Cultuurcluster
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