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Onderwerp Cuttuureducatie - Overzicht 2014

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuitlehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Sinds I januari 2014is cultuureducatie onder gebracht bij De Kring Educatie in Roosendaal

De VLP heeft hierover de volgende vraag voor het cottege

Graag ontvangt de VLP een gespecificeerde financiëte verantwoording ten aanzien van de

besteding van de middeten voor cuttuureducatie in 2014, waarbij de financiering per

project/activiteit inzichtetijk wordt gemaakt.

Namens de fractie van de VLP

Arwen van Gestel



We beantwoorden de vraag als volgt:

Er ís geen exacte besteding per activiteit/project beschikbaar.
ln deze nieuw te ontwikkelen activiteit is ruimte gegund voor experiment en juist ook enige
creativiteit. Dit getdt ook voor 2015 nog.
Met ingang van 2016 wordt van de uitvoerende partij verwacht dat zij obv de ervaring met vorige
twee jaren wel specifiek kosten kan toerekenen.

ln2014 is de Kring, stg. Cuttuureducatie gestart met
- Cuttuureducatie: atgemeen + activiteiten
- Netwerkorganisatie opzetten

Een en ander is nader uiteengezet in "Activiteitenptan De kunstroute" (bijtage).
De subsidie voor dit deel is vastgestetd op €451.727.

Aanvullend is besloten om conform de subsidieverordening eenmatig in te stemmen met een
bestemmingsreserve om cuttuureducatie verder te kunnen ontwikkelen; opteidingskosten,
webontwikkeling, uitbreiding van automatisering, concept ontwikketing, branding en positionering
van de nieuwe producten en diensten. Eenmalig €174.802.

Verbraak
Cuttuur
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ACTIVITEITENPLAN DE KRING EDUCATIE

DE KUNSTROUTE

A. Kunst en school

1. Uitvoering Brede lmpulc Gombin¡tiefunctie

2. Cultuureducetie met Kwaliteit

Activiteit de cultuurcoach stelt samen met de school een Plan van Aanpak
op. Dit is een basisdocument waarin alles st¡aat beschreven wat
van belang is voor het traject om te komen tot uitvoering van het
product.

Product Een vakspecialist die binnen de school lessen vezorgt in één
bepaalde discipline. Met de keuze uit:
-koppeling maken met één ander vakgebied.
-Kennisoverdracht aan docenten
-Koppelinq maken binnen- buiten schools

Meetbare prestatie(s) Doelen ambitie die zijn vastgelegd vanuit plan van aanpak tot
uitvoering brenoen

Prestatie-i nd icatoren Doelen , zoals beschreven in het plan van aanpak ziin bereikt.
Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat cultuureducatie
van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs,
waarbijscholen de samenwerking met de culturele instellingen
intensiveren

Maximale subsidie € 40.760,-
Opmerkingen voor 2014 ln eerste helft 2014 komen tot de inventarisatie van scholen en

cultuurcoaches en tussen beiden een koppeling maken.
Gultuurcoach maakt samen met schooleen opzet plan van
aanpak zodat in september daadwerkelijk gestart kan worden met
de uitvoerinq van dit traiect.

J.ì.lrr¡rt Sr- ìr.lOSrrJ'a

Activiteit De school stelt samen met de intermediair een Plan van Aanpak
op. Dit is een uítgebreid basisdocument Meerjarige visie, een
iaarliiks activiteitenoroqramma en een iaarliikse beorotino

Product Afhankeliik van de ambitie van de school
Meetbare orestatie(s) Doelen CmK ziin vastoeleod
P restatie-indicatoren Deelname l0 basisscholen met 2250 leerlinqen
Maatschappelijk effect Het doel van de regeling ís ervoor te zorgen dat cultuureducatie

van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het ondcnrijs,
waarbijscholen de samenwerking met de culturele instellingen
intensiveren

Maxirnale subsidie Directe kosten €,61.727 (kosten activiteiten op scholen 20141
€ 61.727 (overheveling budget 2013)

Doorbelast personeelslasten € 1 3.796

Opmerkingen voor 2014 !e helft 2014 draagvlak creëren voor deelname 1 middelbare
school start in september 2014.

.J.;, ift¡r¡< <,c. jtillsrrl¡r_
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3. Kunstmenu

1. ArtÍlHop & ArtiSiok*

Opmerkingen voor 2014
Maximale subsidie

60% van de jongeren van 4 t/m 12 iaar in contact brengen met alle
kunstdisciplines en erfgoed.

Maatschappelijk effect

Aantal deelnemers :7 .254
Aantal contactmomenten: 14.500

Prestatie-i nd icatoren

Alle kinderen binnen een leeftijdsgroep van 4 Am 12jaar komen in

aanraking met alle bovenstaande disciplines.

Meetbare prestatie(s)

Activiteiten die zorgen voor kennismaking met alle kunstdisciplines
(muziek, dans, beeldend, theater, literatuur en media) en erfgoed.

Product

Binnenschools P.O. : vitamine CActiviteit
.,¡¿¿rlrrk S€ Sr¡r)St0te.

*Overleg met het bestuur van ArtiSjok voor mogelijkheden over
samenwerking of overheveling product.

ln overleg met scholen zal worden bekeken of beide producten
nog voldoen aan de vraag.

Opmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

Door deelname aan deze culturele dagen komen leerlingen in

aanraking met het culturele veld in Roosendaalen worden ze
geconfronteerd met cultuuruitingen waardoor de blik venuimd en
verrijkt wordt.

Maatschappelijk effect

30 o/o van de jongeren van 12 Um 1 I jaar in contact brengen met
alle kunstdisciplines en erfgoed.

Prestatie-i nd icatoren

Aantal deelnemers: 1.200
Aantal contactmomenten: 5.445

Meetbare prestatie(s)

Culturele dag voor alle 3. jears vmbo-leerlingen en 4ê jaars
havolvwo leerlingen. Workshops en voorstellingen in de
disciplines: muziek, beeldend, dans, literatuur, media, theater en

erfgoed.

Product

Binnenschools V.O.: Art2Hop & ArtiSjokActiviteit

...l.lr rlK:.t- -,\ril\r{ll(
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5. FF Uitblaze

6. MeetilLeam

Activiteit Binnenschools P.O.: FF Uitblaze
Product Oriëntatie instrumenten ven een harmonie +n symfonieorkest.

Meetbare prestatie(s) Alle kinderen van groep 3 Um 6 van 7 basisscholen.

Prestatie-indicatore n Aantaldeelnemers: 625
Aantal contactmomenten: 5,625

Maatschappelijk effect samenwerking met 6 harmonieën en het Roòséñ¿ããls-
symfonieorkest.

!l!evan de jongeren van 4 t/m 1?iaar.
Maximale subsidie

Opmerkingenvoor 2014 ln overleg met scholen en aanbieders zalworden bekeken of

_þigle_producten nog voldoen aan de vraag.

.Jailrlrlx s¡. sr rþsr(tre

Activiteit Binnenschools P.O. : Meet2learn
Product ln dit project ontmoeten leerlingen met en leerlingen

beperking elkaar in ee¡ uitdagende onden¡viisomgeving
zonder een

Meetbare prestatie(s)
-45 Ufen per schooliaar

Prestatie-i ndicatoren Aantal deelnemers: 47
Aantal contac{momenten : 949

Maatschappelijk effect Volledige integratie en emancipatie van mensen met een
beperking. Door middel van dit project willen we bereiken dat
samen leren en samen ontwikkelen met of zonder beperking

-11grmaal en vanzelfsprekend wordt.
Maximale subsidie

Opmerkingen voor 2014 Scholen hebben de ambitie uitgesproken dit product verder te
willen uitbouwen. Zalin overleg plaatsvinden. We gaan
ondezoeken of er een koppelino moqeliik is met de reoelino CmK.

..J;;arrrrr Se Sr, oSrort;
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7. Muziekcaroussel

8. Workshops

9. Gulture Shock

Uitbreiden voor andere scholenOpmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

Maatschappelijk effect

Aantaldeelnemers: 45
Aantal contactmomenten: 900

Prestatie-in d icatoren

20 lessen van 30 minuten per schoolMeetbare prestatie(s)

Basiscursus muziek voor groep 4.Product

Binnenschools P.O. : MuziekcarousselActiviteit
Jeaf lrtr se su osro l€:

i.s.m. het ondenrijs wordt de vraag op inhoud verder uitgewerkt.Opmerkingen voor 2014

Maximale subsidie
Leerlingen ziin zel( actief beziq met cultuurMaatschappeliik effect

Prestatie-indicatoren
Afhankelik van de vraagMeetbare prestatie(s)

Workshops / workshopreeksen op maat. a.h.v. thema's, n.a.v.
technieken of kunstenaars worden workshoos oo maat oeoeven.

Product

Binnenschools P.O. en V.O.: workshops
/workshopreeksen op maat

Activiteit
Ja¿r lt¡ks¡, .ùnsrorÉ.

Reeds gerealiseerd : april 2O1 4Opmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

Deze leerlingen komen van thuis uit niet vanzelfsprekend in
aanraking met kunst en cultuur. Door deelname aan Culture
Shock komen leerlingen in aanraking met het culturele veld in
Roosendaal en worden ze geconfronteerd met cultuuruitingen
waardoor de blik verruimd en verriikt wordt.

Maatschappelijk effect

Aantal contactmomenten: 720Prestatie-i nd icatoren
Aantaldeelnemers: 150Meetbare prestatie(s)

Lessencyclus voor 1o en 2e jaars vmbo-leerlingen van Het Da
Vinci College voor disciplines muziek, dans, drama met een
afsluitende presentatie.

Product

Binnenschools V.O. : Culture ShockActiviteit
J;lar rlrk..r. SrJ.-,srclrê
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I 0. Jeugdfüe¡ter Hofplein

ll.Graag gedaen

Activiteit Schoolvoonrtelling

Product De

Meetbare prestatie(s) deelnemers
PrestatÍe-i ndicatoren Icontiactmomenten: x workshopvoorstelling

Ivan 1Um 4 in contact bren metjongeren jaar gen kunstdiscipline
dans en muziek

Maatschappelijk etrect
aanraking met kunst en cultuur, Door deelname aan deze
voorstelling komen leerlingen in aanraking met de discipline
theater en een theaterbezoek in Roosendaal. Ze worden
geconfronteerd met cultuuruitingen waardoor de blik venuimd en
verrijkt wordt. Door het bezoek aan een voorstelling voor en door
klasgenoten krijgen kinderen meer waardering en respect voor

De komen van thuis uit niet ln

Maximale subsidie

Opmerkingenvoor 2A14 reeds gerealiseerd: ianuan 2014

t ¿àt |tß SÊ .ìtj I)Srtllr:

Activiteit Schoolvoorstelling Graag gedaan
Product Het Geveugelde Feest n.a.v. thema Kinderboekenweek.

2x n
Prestatie-i ndicatoren

leerdoel: samenwerken. Voorstelling zorgt voor interactie. De
kinderen komen d.m.v. de voorstelling in aanraking met de
discipline dans, drama en muziek. Het gezelschap bestaat uit

Bezoek theater, thema met als onderliggend

amateurs,
Maatschappelijk effect leerlingen komen van thuis uit niet vanzelfsprekend in

aanraking met kunst en cultuur. Door deelname aan deze
voorstelling komen leerlingen in aanraking met het culturele veld
en een theaterbezoek in Roosendaal. Ze worden geconfronteerd
met cultuuruitingen waardoor de blik verruimd en venijkt rrcrdt.
Het lsthema Hetsamenwerken. inonderliggende aanraking

metkomen
Maximale subsidie

Opmerkingen voor 2014

J¿-t;lr rrrh Sa ir J lJsrflrÊ.
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12. Spraakwater

l3.Activiteiten ontwikkelen voor het V.O

Tot stand gekomen door samenwerking met team beheer
openbare ruimte gemeente Roosendaal. lntentie van beide
partíjen om dit project de komende 3 jaar voort te zetten zodat alle
scholen bereikt worden.

Opmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

Creatief en zinvol samenwerken over duuzaamheid en
bewustwording omtrent water. De rapvideoclip is een
promotiemiddel om duuzaamheid en bewustwording te
versoreiden binnen de Roosendaalse samenlevino.

Maatschappelijk effect

Aantaldeelnemers: 500
Aantal contactmomenten 2.000

Prestatie-in d icatoren

per schooljaar 2A14. bereik 20 groepenMeetbare prestatie(s)

Product Spraakwater voor kinderen van Basisschool groep 6-7-8.
lnteractieve cabaretvoorstelling en 3 workshops over
duuzaamheid en bewustwording omtrent water. Tevens maken ze
een eigen rapvideoclip.

Cabaretvoorstelling theater OogpuntActiviteit
l¿¡¿¡ rrr¡::t- su f)sr0le

Opmerkingen voor 2414

Maximale subsidíe

Maatschappelijk effect

P restatie-i nd icatoren
Meetbare orestatiels)

Afhankelijk van de ambitie van de schoolProduct

naar aanleiding van de gevoerde gesprekken die plaats vinden in
de eerste helft van 2014. Op voorspraak van de scholen wordt er
met name ingezet op de tweede helft van2014 i.v.m. het
lesprogramma van de scholcn.

Activiteit
JA¿r,r,Í.r{-: } .L'.>ra_l t:
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B. Kunst in de wrjk

1. Andere tijden

2. Gultuurrnuiven

Activiteit Buítenschools P.O.: Andere Tijden
Product Basisschoolvan en nemakenDol-fijn

school het CUnaschoolsevan bod:Ituuraangebruik lessencyclus
o. m en media.

Meetbare prestratie(s) 30 uren
Prestatie-indicatoren

Maatschappelijk etrect voor kinderen van 4 Vm 12jaar. ln
samenwerking met Kober de basisschool en de aanbieder. De
basisschool heefr de ambitie door dit soort trajecten een
wiikfunctie te vervullen.

Vrijetijdsbesteding

Maximale subsidie

Opmerkingen voor 2014 Pilot is gestart in 2013, evalueren en uitbreiden)n2O14. Ook als
qoorbeeld voor andere basisscholen/wiiken

,.). )t tll/ \( -i.,[)Si(]tt-

Activiteit Buitenschools P. O. : Cultuursnu¡ven
Product van Basisschool Het Talent maken na school gebruik

van het naschoolse cultuuraanbod: workshops disciplines
beeldend, dans, muziek, theater en media. De activiteiten sluiten

Meetbare prestatie(s) 16 uren I
Prestatie-indicatoren Aantaldeelnemers: 1

Maatschappelijk effect sbesteding voor kinderen van 4 tlm 12 jaar
basisschool en aanbíeders, De basisschool heelt

¡!!t sogrt trajecten een wiikfunctie te vervulten.

Vrijetijd Samenwerking
de ambitie door

Maximale subsidíe

Opmerkíngen voor 2014

J.-l(ì''lrts : j' iL ¡ riSraJtL
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3. lk maak muziek

4. Schoon=Gewoon

Draagvlak creëren in BSO's en basisscholen. Er worden op dít
moment gesprekken gevoerd met directie Kober om te komen tot
een breed draagvlak orn elkaar te versterken(dit heeft invloed op
alte trajecten die in samenwerking met kober worden
vormqeqevgn)

Opmerkingen voor 2014

Maxímale subsidie

Vrijetijdsbesteding voor kinderen van 4 Vm 12 iaar. Samenwerking
met Kober

Maatschappelijk effect

Aantaldeelnemers: 10
Aantal contactmomenten : 400

P restatie-i nd icatoren
30 uren oer schooliaarMeetbare orestatiels)

Basiscursus muziek voor leerlingen van groep 4 en 5 van
basisschool De Kroevendonk en BSO Doties: lessencyclus.

Product

Buitenschools P.O.: lk maak muz¡ekActiviteit
Jaarlrtxsc subsrdre

De expositie is een promotiemiddelom duuzaamheid en
bewustwording te verspreiden binnen de Roosendaalse
samenleving, Dit traject wordt in 2014 als pilot uitgevoerd doordat
we verschillende partners samenbrengen : basisschoolHet
Talent, milieustraat, kringloper, bewonersplatform, PABO, Saver
en bibliotheek.

Opmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

Buurtbewoners scholieren en ouders op een creatieve en
educatieve manier te stimuleren en bewust te maken van het
belang van een schone leefomgeving en verbinding en
maatschaopeliike betrokkenheid te verqroten in de wiik.

Maatschappelijk effect

P restatie-i nd icatoren

Binnen de pilot:
groep I basisschool Het Talent
Bewoners en ouders wiik lanodonk

Meetbare prestatie(s)

Gedurende 4 dagen wordt er intensief gewerkt d.m.v diverse
beeldende opdrachten rondom afvalen recycle in een recycle
atelier op school. Daarnaast brengen de leerlingen een bezoek
aan de milieustraat en de kringloper. Dit project wordt afgesloten
doormiddel van een orestentatie aan ouders en buurtbewoners

Product
Schoon=GewoonActiviteit

I



5. Jeugd en Jongerenatelier

6. H'art in de wiik

Activiteit Jeugd en jongerenatelier
Product school voor de kunsten: activiteiten die zorgen voor kennismakíng

met kunstd beeldende
Meetbare prestatie(s) binnen een leefriidsgroep van 13 Um f I jaar komen

ín aanraking met de disciolínes. drama. beeldend en media
Alle kinderen

Prestatie-indicatoren Aantal deelnemers:
150

Maatschappelijk effect Jeugd en jongeren in aanraking laten komen met drema,
beeldende vorming en media.in samenwerking met de school voor
de kunsten

Maximaþ subsidie

Opmerkingen voor 2014 product loopt Vm juni 2014. Eenmalig vanuit oude setting CvK
overgenomen.

Activiteit Community art
Product KunsEinn ige projecten rondom sociale vraagstukken(commun ity

art).Daarbij werken verschillende organisaties samen b.v. school,
bewonersplatform, woning coöperatie, bu u rthu is, kinderopvan g,
ouderencentra Er wordt gewerkt volgens het concept
buurtcultuurfonds,

Meetbare prestatie(s) ln2O14 hebben we minimaal I project uitgewerkt en actief in de
markt gezet

Prestatie-i ndicatoren Samenwerking tot stand gebracht tussen minimaal drie partijen

Maatschappe lij k effect Verbetering en/of opwaardering van het welzijn van de bewoners
in een wijk of een organisatie. Community art kan ook betrekking

.hEÞben op objecten zoals: bankjes, gebouwen ect.
Maximale subsidie

Opmerkingenvoor 2014 Nieuw product, draagvlak creëren en samenwerking opzoeken,
O.a, te bergiken via wijkmanagers en bewonersplatforms

.l.l.jr rrt ¡< sr- ¡lrLlsr() rÉ
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C. Kunst naar keuze

l. Buite Speule

2. Roo¡ende¡l dan¡tl

Opmerkingenvoor 2O14

Maximale subsidie

in aanraking komen met cultuuruitingen waardoor de blik verruimd
en verriikt wordt. Actief beziq ziin met kunstbeoefeninq.

Maatschappelijk effect

:kennismaken en oriënteren, Tentoonstelling en workshops
gerealiseerd

Prestatie- i nd icatoren

Kinderen binnen een leeftijdsgroep van 4 Um 18 jaar komen in
aanrakinq met verschillende disciplines.

Meetbare prestatie(s)

Voor en door amateurgezelschappen Vind plaats in de maand
juni. Er kan actief deel worden genomen doordat er workshops en
een podium aanqeboden wordt.

Product
Buite speuleActíviteit

j¿¿r Irk se Stlosr(lte

Gebeurt i.s.m. Stichting Roosendaal danstlOpmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

in aanraking komen met cultuuru¡tingen waardoor de blik verruimd
en verriikt wordt. Actief beziq ziin met kunstbeoefenino

Maatschappelijk effect

kennismaken en oriënteren op discipline dans in alzijn facetten,Prestatie-i ndicatoren

Kinderen binnen een leeftijdsgroep van 4 Um 18 jaar komen in
aanraking met de discipline dans.

Meetbare prestatie(s)

Voor en door amateurgezelschappen en profeasionals. ln
combinatie met het ondenrijs, Geheel Roosendaal
onderdompelen d.m.v, de discipline dans.

Product
Roosendaal Danst!Activiteit

JaarrrlKse SuDSTOIÊ
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3. T - Plein

4. Sjoru Creatief

5. Vak¡ntieweken

Activiteit Aanhaken bij initiatieven van T-ple¡n
Product Voor en door amateurgezelschappen en professionals

Meetbare prestatie(s) kinderen binnen een leefrijdsgroep van 4 Um 18 jaar komen
aanralcing met verschillende disciplines

P restatie-ind icatoren :kennismaken en odënteren op, workshops gerealiseerd

Maatschappelijk effect ín aanraking komen met cultuuruitingen waardoor de blik venuimd
en verrijktwordt.

Maximale subsidie

Opmerkingen voor 20'|4 Dit betreft vooral de educatieve aspecten m.b.t. het progmmma
van T plein

J;lrjr trr K sf- ì(l()st(]tt

Activiteit Sjors Creatief
Product Voor en door amateurgezelschappen en professionals Een

platform voor alþ aanbieders op de culturele markt.
Meetbare prestatie(s) Afle kinderen binnen een leefliþsgroep van 4 t/m 12 jaar

aanraking met het gehele culturele veld in Roosendaal
ln

Prestatie-i nd icatoren :gratis kennismaken en oriënteren op alle disciplines

Maatschappelijk effect in aanraking komen met cultuuruitingen waardoor de
en verrüKt wordt. Kennismaking met en oriënteren op.

blik verruimd

Maximale subsidie

Opmerkingen voor 2014 Wordt in septembergelanceerd op alle basisscholen

';:l.l' lll K 5e it iOSllllts'

Activiteit Vakantieweken
Product Activiteiten die zorgen voor kennismaking met verschillende

kunstdisciplines (muziek, dans, beeldend, theater, literatuur en
media) en erfgoed.

Meetbare prestatie(s) Alle kinderen binnen een leeftijdsgroep van 4 lm 18 jaar komen
aanraking met verschillende discipl ines.

Prestatie-indicatore n Op inschrijving

Maatschappelijk efiect Zinvolle vrije tijdsbesteding

Maximale subsidie

Opmerkingen voor 2014 Nieuw product, draagvlak creëren
Kindervakantiewerk Roosendaal

, samenwerken met Kober en

.r¿r 'tlK sl ,jll()5rr,rÊ.
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6. Amateurkunstprojecten

D. Kunst en Beleven

l. lnrpclcn op ¡ctuele ürem¡'s

Nieuw product, draagvlak creëren, samenwerking amateurveld
binnen Roosendaal. lnsoelen oD de vraao uit de markt.

Opmerkingen voor 2014

Maximale subsídie

Zinvolle vrije tijdsbestedingMaatschappelijk effect

Prestatie-indicatoren

kinderen binnen een leeftijdsgroep van 4 Um l9jaar komen in
aanraking met alle bovenstaande disciplines.

Meetbare prestatie(s)

Activiteiten die zorgen voor kennismaking met verschillende
kunstdisciplines (muziek, dans, beeldend, theater, literatuur en
medial en erfqoed. Afhankeliik van de vraao uit de markt.

Product

Stimuleren/aansluiten bij activiteiten
amateurkunst

Activiteit
J¿¿r rrrkSC SrrDSrtlrÊ

Nieuw product, draagvlak creëren, samenwerking aangaan met de
culturele aanbieders binnen Roosendaal. ln spelen op de vraag uit
de markt.

Opmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

bevorderen van de sociale samenhangMaatschappelijk effect

Deelnemen aan de actualiteiten binnen de stad. b.v. 70 jaar
bevriidino van de stad

Prestatíe-i nd icatore n

kinderen binnen een leeftijdsgroep van 4 Um 18 jaar komen in
aanraking met bovenstaande disciplines.

Meetbare prestatie(s)

Activiteiten die zorgen voor kennismaking met /oriënteren op de
kunstdisciplines (muziek, dans, beeldend, theater, literatuur en
media) en erfooed. Aftankelíik van de vraao uit de markt

Product
lnspelen op actuele thema'sAc'tiviteit

12



2. Leten we dan¡en

E. Kunst aan de top

Activiteit Laten we dansen
Product Voorstelling en 2 workshops in het thema dans.

Meetbare prestatie(s) kinderen binnen een leefrijdsgroep van I Um 13iaar komen in
aanrakino met de discipline dans

P restatie-indicatoren 35 kinderen

Maatschappelij k elfect

Maximale subsidÍe

Opmerkingen voor 20'14 Aansluitend op het thema dans voor 2014 Wij sluiten aan bij het
proqramma van De Krinq dmv workshops.

, ì(ì"¡ir\,I rUI)\l(llt.

Ac'tiviteit Popbattle, You'rethe artist
Product Nog te ontwikkelen, afhankelijk van de vraag: Activiteiten die

zorgen voor een uitdaging en verdieping op een van de
kunstdisciplines (muziek, dans, beeldend, theater, literatuur en
media) en erfooed.

Meetbare prestatie(s) kinderen binnen een leefiijdsgroep van 13 Um '18 jaar krijgen de
kans te exc¡lleren op een van de discipline door verdieping aan
te bíeden

Prestatie-i ndicatoren

Maatschappelijk effect Maatwerk aanbieden. Talentontwikkeling zorgt voor het uitdragen
van en doorgeven aan bewoneß¡van Roosendaal. Leven lang
leren.

Maximale subsidie

Opmerkingen voor2014 Samenwerking met BoZ bij het programma talentontwikkeling met
VO, conservatorium, en Sint Joost Samenwerking zoeken bij
voorstellingen binnen de kring met topartiesten. Deze kunnen
workshops/masterclasses aanbieden. Contacten worden gelegd
voor oroorammerino 201512016

-l¿.lr lrlF .,F: l(r (lS¡alre
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F. kunst en innovatie

1. broeiCAS

2. H'art in de binnen¡ted

Nieuw product, draagvlak creërenOpmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

Vergroten van cultuurparticipatie, talentontwikkeling en
leefbaarheid

Maatschappelijk effect

Prestatie-i nd icatoren

vraaggericht aanbod ontwikkelen voor b.v. scholen: binnen en
buitenschools. de wiik ect.

Meetbare prestatie(s)

Creativiteitsontwikkeling en co creatie leiden tot projecten die
naadloos aansluiten bíide behoefte van een oekozen doeloroeo

Product
broeiCASActiviteit

Jaarlrrkse Subsrdre

Nieuw product, draagvlak creëren, in samenwerking met
olatvorm R.

Opmerkingen voor 2014

Maximale subsidie

Creativiteitsontwikkeling en co creatie leiden tot projecten die
naadloos aansluiten bij de behoefte van cen gekozen doelgroep.
Vergroten van cultuurparticipatie, talentontwikkeling en
leefbaarheid

Maatschappelijk efïect

1 nieuw product ontwikkeþnPrestatie-indicatorcn

vraaggericht aanbod ontwikkclenMeetbare prestatie(s)

Actief nspelen op thema's m.b.t de ontwikkeling van de binnenstadProduct
H'art in de binnenstadActiviteit

Jaal lllK Se SuOSrOle-
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Netwerken

De kring educ¡tic ¡l¡ netwerkorgenisetie loopt elc eon rode drard door de
gehele kun¡troutc.

cultuurcducatie

samenwerkirXgsmogclijkheden
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