DRAADKRACHT
Op weg naar culturele verbinding
Door corona zijn we in de cultuursector de draad een beetje kwijtgeraakt en tot stilstand gekomen.
Maar we pakken die draad ook weer op. De sector is creatief en veerkrachtig. We twijnen vele
losse draden tot een nieuwe stevige streng die leidt tot verbinding, vernieuwing en transformatie.
Kortom: daadkracht en draadkracht. Draadkracht heeft een R meer; de R van het veelgenoemde
reproductiecijfer en wij willen dat cijfer juist wél boven de 1 houden om telkens te komen tot
nieuwe en innovatieve activiteiten.
Behoud en vernieuwing culturele infrastructuur
Werken aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur is de doelstelling van de Provincie
Gelderland, die dat in samenwerking met de gemeenten wil doen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het instandhouden van de culturele infrastructuur; de
Provincie wil extra bijdragen geven voor innovatie en transformatietrajecten en denkt daarbij onder
meer aan regionale samenwerking, samenwerking tussen kunstvormen onderling en van kunst met
andere disciplines (crossovers), talentontwikkeling, nieuwe producties & evenementen en grotere
publieke belangstelling.
Het Platform Amateurkunst denkt graag mee bij het vernieuwen van de culturele infrastructuur.
Wij gaan in deze notitie niet in op het behoud van de bestaande structuur. Daarover spreken wij
graag apart met de gemeente in het verlengde van de onlangs door de Raad vastgestelde subsidieen ondersteuningsregelingen.
Het idee dat wij hierbij inbrengen is gericht op het realiseren van innovatie en transformatie zoals de
Provincie Gelderland aangeeft. Het zijn eerste gedachten die nadere uitwerking behoeven.
Gevolgen coronacrisis voor de amateurkunst
*Wat betekende de coronacrisis voor de amateurkunst?
Bij heel veel zang-, muziek-, dans- en toneelverenigingen gaat het naast het delen van een hobby
(vooral) ook om het contact met elkaar. Het samen repeteren en een of meerdere keren per jaar iets
moois maken. De ontmoeting viel weg. Bij een aantal is dat via de pc ingevuld. Velen zijn
noodgedwongen gestopt met de activiteiten. De hoop leeft bij velen om de draad weer op te pakken
maar bij verenigingen leeft ook de vraag: welke leden blijven/zijn gebleven. Voor de financiën heeft
de gemeente Apeldoorn een aanbod gedaan maar het gemis aan contact en samen bezig zijn is
daarmee niet opgelost. Een externe impuls kan goed helpen.
*Wat heeft men gemist en wat heeft men geleerd?
Men heeft vooral onderling contact gemist en het gezamenlijk aan iets bouwen, samen iets creëren.
Men heeft geleerd dat je ook digitaal iets kunt maken en als vereniging van je laten horen. Ook zijn er
andere manieren van contact gevonden om weer plannen te maken. Tot slot zijn er manieren
gevonden om coronaproof te oefenen.
*Wat is nodig om de amateurkunst toekomstbestendig te maken?
Sommige verenigingen hebben een tekort aan jonge leden. Dat geldt bv. voor toneelverenigingen.
Jongeren en 30ers hebben meer interesse hebben in zang, muziek en dans. Dansgroepen en
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musicalgroepen groeien en trekken jonger publiek. Maar alle verenigingen hebben last van het feit
dat veel mensen zich niet lang aan een vereniging willen binden. Men komt voor spelen, zingen en
dat is het. Jaartje wel, jaartje niet enz.
Er is ook wel veel behoefte om te oefenen en te spelen met elkaar maar vaak niet in
verenigingsverband. Men zoekt cursussen of een wat los-vaste setting zonder organisatierompslomp.
Om toekomstbestendig te worden zouden enerzijds verenigingen zich voor deze nieuwe behoeften
moeten openstellen en anderzijds zouden geïnteresseerden zich soms voor een iets langere tijd
(project) moeten willen binden. Men zal open dienen te staan voor dwarsverbanden tussen
verschillende disciplines en leeftijden. Daarnaast zou men actief gebruik moeten maken van
ondersteuning bij het opzetten van tijdelijke of eenmalige activiteiten
Met dit projectvoorstel haken wij daar op in.
*Waar wil de amateurkunst in 2025 staan?
Inwoners van een gemeente, jong en oud, moeten weten wat er op cultureel terrein te beleven is, er
moet een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod zijn, dat zichzelf regelmatig vernieuwt en inspeelt op
de maatschappelijke ontwikkelingen en trends.
Het Platform Amateurkunst werkt aan die zichtbaarheid en toegankelijkheid door de website
‘amateurkunstapeldoorn’, die begin 2021 online gaat. Samen met de ondersteuning van de grote 6
instellingen en de bestuursacademie zullen verenigingen zich voortdurend bijscholen op thema’s als
‘hoe houd ik mijn organisatie in stand’, ‘hoe speel ik in op trends en veranderingen bij de
deelnemers’ etc. Het met elkaar optrekken, samenwerken in projecten, over de eigen grenzen kijken,
nieuwe uitingen van producties bedenken maakt onderdeel uit van het proces om los te komen uit
oude verbanden en nieuwe vormen te ontwikkelen.
Opmerkingen bij de tekst ‘visie op de culturele infrastructuur voor de regio Stedendriehoek’
Toevoegen bij thema 1 Talentontwikkeling: Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn.
Toevoegen bij thema 1 Festivals: Culturele Pleinmarkt.
Toevoegen aan de daarop volgende alinea: (meer muziek in de klas, zowel in primair als in voortgezet
onderwijs; diverse Jeugdorkesten en Opleidingsorkesten)
Regionale agenda
Het Platform Amateurkunst Apeldoorn levert een denkrichting en bouwstenen aan voor versterking
van de culturele infrastructuur in de regio Stedendriehoek. Ons vertrekpunt is de amateurkunst,
maar we leggen in ons voorstel ook verbindingen naar de professionele kunst en andere sectoren,
zoals onderwijs, recreatie en erfgoed.
Wij stellen voor om een regionale agenda op te stellen voor het culturele veld. En op de volgende
manier te werken aan verbinding, innovatie en transformatie in de Stedendriehoek.
*Inventariseren en bundelen van culturele activiteiten in de verschillende gemeenten en vervolgens
de mogelijkheden vergroten voor de verenigingen om in de regio uitvoeringen/optredens te
verzorgen. Het resultaat is een regionaal overzicht van alle uitvoeringsactiviteiten van de
amateurkunst in de regio. Dat overzicht wordt gebruikt bij het laten optreden van groepen in andere
plaatsen in de regio.
*Het stimuleren van interlokale uitwisseling van amateurkunstenaars. Het aantal groepen is
omvangrijker, de activiteiten diverser, de uitwisselingsmogelijkheden en leermomenten zijn groter.
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*Het stimuleren van cross-overs in de amateurkunst. Bijvoorbeeld een theatergroep met een
muziekgroep die samen een voorstelling maken, beeldende kunstenaars die samenwerken met
dansers, koren samen met theater of muziekgroepen.
*Organiseren van regionale projecten waar bewoners uit alle regiogemeenten aan kunnen
deelnemen.
De kern van het project is: regionalisering van lokale mogelijkheden. Dat biedt meer ruimte voor
uitwisseling tussen verenigingen van dezelfde soort; meer mogelijkheden voor uitwisseling in
crossovers; meer speel- en tentoonstellingsmogelijkheden, etc. De ruimte voor de amateur om zijn of
haar hobby uit te oefenen wordt daarmee vergroot. We tuigen daar niet een nieuwe organisatie voor
op, maar zoeken het in de samenwerking met professionele cultuurinstellingen. In de begroting
voorzien wij in een extra bijdrage in salariskosten. De ondersteuning door professionele instellingen
kan verdeeld worden over Apeldoorn, Zutphen en Lochem. Vanuit die plaatsen wordt ook in
omliggende gemeenten gewerkt. In de opdracht aan de instellingen komt dan uitdrukkelijk een
bepaling voor de regionale ondersteuning te staan en de regionale samenwerking.
Het project kan opgedeeld worden in twee fasen: een inventarisatie- en ontwikkelfase en een
uitvoeringsfase. In de inventarisatie- en ontwikkelfase is de inventarisatie in de regio opgenomen.
Niet alleen de inventarisatie van wat er is in de regio, maar ook een inventarisatie van het
enthousiasme bij de verenigingen in de regio om hieraan te werken. In de ontwikkelfase kunnen
enkele scenario’s worden uitgewerkt:
-een groter circuit voor amateurverenigingen om op te treden
-Idem voor het realiseren van crossovers
-Idem voor het opzetten van regionale manifestaties.
De ideeën die wij voorleggen zijn nog niet afgerond. Het zijn eerste gedachten die nog nader
geconcretiseerd moeten worden. Daarvoor vragen wij ruimte. De globale begroting moet ook
beschouwd worden als een vingeroefening. Een klein deel kan gebruikt worden voor de
inventarisatiefase; het grootste deel voor de uitvoering.
Het voorstel bevat een mengeling van bestaande activiteiten (waarvoor gemeenten deels subsidies
verstrekken) en een regionalisering. Op dit moment is nog niet precies aan te geven wat onder de
gemeentelijke subsidies valt en waarvoor extra middelen broodnodig zijn om iets van de grond te
tillen.
Globale projectopzet
-Start uitvoering project: eind coronatijdperk in september 2021. Start met ‘De tocht der
ontheemden’.
-Programma maken van activiteiten die in de verschillende steden plaatsvinden en die spreiden over
de regio: optreden muziek- of theatergroep uit Apeldoorn ook laten uitvoeren in Lochem en Zutphen
en andersom. Deze inventarisatie vindt plaats van januari tot juli 2021.
Op die manier kunnen we een circuit opzetten dat een bepaalde aantrekkelijkheid heeft voor de
kunstzoeker die ook van experimenten houdt. Een andere publieksgroep kan zijn de leden van
verengingen die meedoen aan de uitwisseling.
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-In september 2021 projecten zang, muziek, dans, theater etc. aankondigen waar mensen uit de hele
regio op kunnen intekenen. Dan kunnen ze samen een invulling geven aan een activiteiten (in de
geest van SHOW). Ook kan men cross-overs uitvoeren. Voorwerk hiervoor vindt plaats van januari tot
september 2021. Samen met erfgoedpartners zoeken we bijzondere locaties op.
-Vanaf september 2021 p.r. activiteiten uitvoeren om mensen uit andere gemeenten voorstellingen
in Apeldoorn te laten bezoeken en andersom en om in te tekenen op regionale projecten.
-Met professionele cultuurinstellingen afspraken maken om ondersteuning te verlenen m.b.t.
coördinatie, techniek, p.r. etc.
Kostenduiding
Een exacte begroting is nog niet te maken. Wel kan de volgende kostenduiding worden gedaan.
Deze globale begroting gaat uit van de extra kosten voor innovatie en transformatie. Kosten voor
instandhouden van de organisatie en de eigen bijdragen daaraan zijn niet meegenomen.
-Er is extra geld nodig voor de coördinatie van deze activiteiten. Voorts is geld nodig voor de
uitvoering: kosten voor inschakelen dirigenten, regisseurs, en begeleiders. Ook zijn er locatiekosten,
kosten voor techniek en communicatie/ p.r.
-Het gaat om het opbouwen van een permanente structuur voor de toekomst. Het gaat niet om
uitvoering van enkele losse projecten op korte termijn. Er moet een netwerk worden opgebouwd dat
in stand blijft en gevoed wordt.
-Het Platform AK bundelt nu al de AK in Apeldoorn en legt contacten met het veld van professionele
instellingen, organisaties van mensen met een beperking, interculturele organisaties, het onderwijs,
en het buurt- en wijkwerk. Er zijn coördinatie-uren nodig om deze verbinding tot stand te kunnen
brengen en in stand te kunnen houden.
-Er is geld nodig om de ideeën bekend te maken, om te inventariseren en op te schrijven wat er
aanwezig is in de deelnemende gemeenten, en is er geld nodig om innovaties en crossovers uit te
kunnen voeren.
Een globale begroting is bijgevoegd.
In de begroting is o.a. rekening gehouden met extra kosten voor verenigingen als zangkoren en
toneelgroepen. Zij werken vaak met betaalde regisseurs en dirigenten. Deze zullen extra ingezet
moeten worden.
Achtergrondinformatie
Cultuur wordt in de cultuurnota van de gemeente Apeldoorn onder meer genoemd als een belangrijk
element in het kader van ‘Apeldoorn gezinsstad’. Cultuur draagt bij aan leefbaarheid en
vestigingsklimaat.
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“Cultuur is kapitaal, een rijk bezit. Niet alleen om in te investeren, maar ook om mee te investeren”.
“Cultuur kun je zelf doen als amateur, als aanstormend talent of professional. Cultuur is soms een
verbindende, universele taal. Cultuur zet aan tot (kritisch) denken en kijken, geeft plezier, verwondert, biedt
een ervaring van schoonheid of ontroert. Cultuur is familie van onderwijs en wetenschap, is het domein van
menselijke verbeeldingskracht en creativiteit. In die zin is het een essentiële voorwaarde voor vorming en
vooruitgang. Cultuur biedt individuele, maar ook collectieve expressie en een aanjager van allerlei
ondernemers- en vrijwilligersinitiatief. Cultuur is onderdeel van een totaal aanbod van allerlei (vrijetijds)voorzieningen en hiermee een volwaardig onderdeel van de totale vrijetijdseconomie”.

Structuur om te verbinden
-In de Cultuurnota wordt gepleit voor samenwerking en afstemming binnen de cultuursector en voor
contacten met andere sectoren.
-Om de culturele ontwikkeling van jongeren vorm te geven is er een programma cultuureducatie op
school. Na school kunnen jongeren (en volwassenen) zich verder ontwikkelen en hun hobby
uitoefenen bij tal van organisaties en verenigingen.
-Deze hebben zich gebundeld in Platform Amateurkunst (PLAK). PLAK zet zich ervoor in om zichtbaar
te maken voor alle Apeldoorners wat er op cultureel gebied te doen is, in het platform ontmoeten de
verschillende organisaties elkaar en kunnen ze afspraken maken over uitwisseling en samenwerking.
Ook kunnen ze contact leggen met andere sectoren.
-Het Platform heeft contacten gelegd met de grote professionele instellingen. Deze hebben een
aanbod gedaan om de AK te ondersteunen.
-Het Platform richt zich de komende tijd op het thema inclusie en diversiteit. Er zal contact worden
gelegd met KOM, het samenwerkingsverband van instellingen die werken aan volwaardige deelname
van mensen met en beperking aan het culturele leven. Ook zal contact worden gelegd met World
Proef en Stichting Mondial die jaarlijks een intercultureel festival organiseren.
Voorbeelden van verbinding
-Er wordt al het nodige gedaan aan het leggen van verbindingen, innovatieve activiteiten en
crossovers. Wij noemen hier enkele voorbeelden, die in het project Draadkracht verder aangevuld en
uitgebreid kunnen worden.
-De Culturele Pleinmarkt (CPM) stelt zich ten doel de inwoners in contact te brengen met kunst en
cultuur en hen te overtuigen ook zelf actief te worden. Op het Festival Amateurkunst staan 100
beeldende kunstenaars en treden 50 a 60 groepen en solisten op. Nieuw is het programmaonderdeel
‘cultuur in beweging’ dat samen met het Platform en het Cultureel Café wordt georganiseerd.
Crossovers, talentonwikkeling van jongeren en een cultuurbeurs zijn daarvan de onderdelen.
-De federaties zang (AKF) en muziek (AMF) hebben een groot eendaags cross-over manifestatie
georganiseerd waarbij koren en orkesten elkaar hebben opgezocht, ideeën hebben uitgewisseld en
samen hebben gespeeld.
-Binnen het A.V.O. (Apeldoorns Volksdans Overleg) wisselen de Apeldoornse verenigingen voor
internationale dans (zang en muziek) jaarlijks een programma van populaire dansen uit verschillende
landen uit. Dit gebeurt via onderlinge instructie tussen dansdocenten uit de wijde omgeving van
Apeldoorn. Dit heeft positieve invloed op verdere onderlinge samenwerking. Vanuit dansgroep
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Phoenix Apeldoorn worden ook contact gezocht met scholen, die leerlingen willen laten
kennismaken met dans in brede zin.
-Muziekvereniging Prins Bernard en de Vereniging Apeldoornse Jeugdorkesten werken samen met de
Meester Lugtmeijerschool en laten leerlingen kennis maken met muziek in een leerorkest.
Dit is een voorbeeld van het belang van muziekverenigingen als essentieel maatschappelijk
bindmiddel en de educatieve taak van Jeugdorkesten en Opleidingsorkesten. Zij werken samen met
het primair en voortgezet onderwijs.
-Toen Serious Request met het Glazen Huis in Apeldoorn plaatsvond met als thema ‘vluchtelingen’,
heeft de Apeldoornse componist Wijnand van Klaveren een stuk gecomponeerd en van tekst
voorzien door dichter Aad van de Waal (Tocht der ontheemden) dat door talloze groepen, orkesten,
zangers etc. is gespeeld. Eén groot samenspeelgebeuren. Bij de 50ste editie van de Culturele
Pleinmarkt is dat spektakel herhaald met een nieuwe tekst van Aad van de Waal.
-Op de CPM hebben streetart-artiesten een levensgrote 3 D-schildering gemaakt die als cadeau is
aangeboden aan de Voedselbank bij de heropening na de verbouwing.
-Er kwam behoorlijk wat publiek op de been voor de Prateur. Dit publiek werd met klassieke
autobussen vervoerd van locatie naar locatie, waar koren, dansers, en theatermakers een optreden
verzorgden.
-Orpheus organiseert SHOW, een talentontwikkelingstraject waarbij individuele amteurkunstenaars
en amateurgroepen gezamenlijk werken aan een professionele eindejaarsshow op een echt groot
podium, waarbij Orpheus ervoor zorgt dat de verschillende optredens worden gebundeld in een
overkoepelend verhaal.
-Theater, zang, muziek en dans kunnen gebracht worden op locaties die bij Erfgoedpartners bekend
zijn: fraaie landgoederen zoals Kleine Noordijk in Twello en oude kerkjes, zoals de dorpskerk in Wilp.
Optreden in een andere context geeft meerwaarde aan de activiteit.
Dit denken dat bovenstaande voorbeelden illustreert willen wij graag versterken op regionaal niveau.
Omdat, zoals al eerder gezegd, de grotere schaal en bredere diversiteit, meer mogelijkheden biedt
om elkaars kracht te benutten.

Het Platform Amateurkunst Apeldoorn (PLAK) is een ontmoetingsplek voor iedereen die de
amateurkunst in Apeldoorn een warm hart toedraagt.
Bij het platform ontmoeten organisaties en personen die de amateurkunst faciliteren, die lessen
en cursussen verzorgen en organisaties en personen die actief zijn in de uitvoering elkaar.
We leren elkaar kennen, voeren samen projecten uit en dragen bij aan een goed cultureel klimaat.
Een keer per twee maanden organiseren we een ontmoetingsavond onder de titel Cultuurvuur.
Daar kan iedereen zich laten zien en horen, samenwerking met anderen zoeken en discussiëren
over actuele en relevante thema’s.
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Begroting
Het gaat om extra kosten in het kader van innovatie en transformatie. Kosten van instandhouding en
eigen bijdragen zijn niet meegenomen.
Kostenpost
Projectleider/coördinator/
combinatiefunctionaris
Dirigenten

Regisseurs

Begeleiders

Theatertechnicus

Bijzondere locaties
Regionale projecten

Spreiding projecten over de
regio
Communicatie en p.r.
Onvoorzien
Totaal

Toelichting
Cao-cultuureducatie schaal 10 +
werkgeverslasten €65.000,- per jaar.
4/36 fte
€65,- per uur + btw = €78,-.
30 uur per maand
1 voorstelling per maand x 12
€80,- per uur + btw = €96,-.
30 uur per maand
1 voorstelling per maand x 12
€35,- per uur + btw = €42.
30 uur per maand
1 voorstelling per maand x 12
€300,- per dag
16 uur per maand
1 voorstelling per maand x 12
€1000,- per keer
1 voorstelling per maand x 12
Voorbereiding + uitvoering per project
€10.000,4 projecten per jaar
Kosten zaalhuur schouwburg en techniek
€2000,- per keer
4 projecten per jaar
Website, flyers, spotjes etc.
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Bedrag per jaar
€7.200

€28.080

€34.560

€15.120

€7.200,-

€12.000,€40.000,-

€8.000,-

€15.000,€7.840,€175.000,-
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