WAT IS CULTUUR EIGENLIJK

JAARVERSLAG
“Netwerkorganisatie voor kunst en cultuur in Venray”

Cultuur is kort gezegd: ‘alles wat geen natuur
is’. Cultuur is een ander woord voor
beschaving, voor een samenleving met álles
wat de mens daarin tot ontwikkeling heeft
gebracht. Bij een cultuur horen zaken als taal,
kennis,
tradities,
ambachten,
kunst,
wetenschap,
godsdienst,
filosofie,
architectuur,
geschiedenis
en
muziek.
……………………………………………………………………………
Kunst is een belangrijk onderdeel van een
cultuur. Kunst zou je kunnen zien als de
katalysator van cultuurveranderingen die
plaatsvinden. Elke definitie van kunst is
cultuurspecifiek en tijdgebonden. Onze
opvatting van kunst verandert dus door de
jaren heen.

Sanne Aben

2. VOORWOORD
Cultura Venray is niet gemakkelijk in een hokje te plaatsen. Als netwerkorganisatie
springen wij in op actualiteiten en het culturele veld is behoorlijk dynamisch. We
koppelen vraag- en aanbod, waardoor we veelal bezig zijn met het ophalen daarvan
en soms ook met het creëren, ondersteunen of aanjagen van vraag en aanbod. Geen
dag is hetzelfde in ons werkende leven, waardoor we ons goed voor kunnen stellen
dat het voor anderen lastig is om hier grip op te krijgen, of te houden, als ze het
eenmaal denken te hebben.
Onze missie leek wel in beton gegoten bij de start:
1.

Een qua omvang beperkte, onafhankelijke, professionele organisatie in te
richten die initieert, aanjaagt, organiseert en innoveert. Deze uitvoerende
organisatie is de ‘motor’ die bijdraagt aan een boeiend kunst- en
cultuurklimaat in Venray. Deze motor opereert onder de
verantwoordelijkheid van een bestuur samengesteld uit betrokkenen bij het
Venrayse Kunst en Cultuurveld
2. Door als spin in het brede Venrayse kunst- en cultuurweb vraag en aanbod te
verbinden, acteert Cultura Venray als katalysator en wordt de kunst- en
cultuurbeleving, -beoefening en waardering in Venray en omgeving
versterkt
3. Samen met alle partners in het Kunst en Cultuur netwerk vormt Cultura
Venray het kloppend hart van Kunst & Cultuur in Venray en omgeving

Maar dat is natuurlijk niet zo: we blijven voortdurend zoeken naar de beste manier
om ons proces inzichtelijk te houden zowel voor onze relaties als voor ieder die
daarin geïnteresseerd is. Tegelijkertijd willen we onze werkwijze ook niet in beton
gieten, want om aan onze doelen te kúnnen werken moeten we nu eenmaal flexibel
blijven! In dit verslag kun je lezen wat wij in 2018 deden om aan onze doelen te
werken.
Namens het bestuur en het team van Cultura Venray
Martin Manders
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3. ORGANISATIE
3.1 WIE
Cultura Venray is een stichting. De statuten zijn in lijn met de Governance Code
Cultuur en de beoogde ANBI-status. Het bestuur van Cultura fungeert op afstand en
onderschrijft zonder voorbehoud de Governance code 2019 en probeert die zo goed
mogelijk uit te dragen. In de georganiseerde bestuur bijeenkomsten wordt
teruggekeken op de gestelde doelen waarbij het waarom van de netwerkfunctie
duidelijk voor ogen blijft staan. Ieder voor zich is zich bewust van zijn/haar rol en
verantwoordelijkheid. Het bestuur heeft een teamleider aangesteld welke op
regelmatige basis verslag doet van de ontwikkelingen van de organisatie en de
financiële posities. Het bestuur is een zo goed mogelijke afspiegeling van de
maatschappelijk betrokkenen.
Behalve een vijf à zestal georganiseerde bijeenkomsten met de teamleider wordt
minimaal jaarlijks een samenkomen georganiseerd met alle medewerkers en
bestuurders. Ook lopen de bestuurders onaangekondigd binnen voor een gesprekje,
kopje koffie of gewoon voor de lol. De drempel tussen bestuur en medewerkers is
laag.
De financiële verslaglegging van de organisatie wordt door alle bestuurders
geaccordeerd.
Onze bestuursleden zijn:

•
•
•
•
•

Wil van Gorkum – Voorzitter
Patricia Haegens – Secretaris
Jan Hein de Wit – in de loop van 2018 afscheid genomen als penningmeester
Frans Vermeulen – nieuwe penningmeester
Marlies van Zeben – Bestuurslid

Bij de samenstelling van het bestuur is gelet op: diversiteit bestuur (spreiding
man/vrouw, leeftijd, achtergrond), specifieke deskundigheid, bestuurlijke ervaring
en verbinding met het Venrayse culturele veld, instemming met en enthousiasme
voor het idee achter Cultura Venray. De bestuurders ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van Cultura Venray en bepaalt
de koers, tegelijkertijd wordt zoveel mogelijk van het werk uitgevoerd door de
medewerkers in dienst van de stichting. Alle medewerkers hebben naast een
hoofdtaak een aantal deelgebieden in de cultuursector waar zij zich over ontfermen.
De medewerkers die vast in dienst zijn bij Cultura Venray (3,6 FTE) zijn:
Marloes Kempkens- PR en communicatie
o
o
o
o
o
o

Aanspreekpunt alle PR en communicatie
Onderhouden van contacten met alle muziekverenigingen en muziekscholen
Het onderhouden van contact met de Federatie voor Muziekgezelschappen Venray
Citymarketing
Het verbinden van vraag en aanbod op het gebied van blaasmuziek, danscultuur,
literair schrijven en media
Het beantwoorden van vragen voor actuele ontwikkelingen binnen de Venrayse
kunst en cultuur
Contacten onderhouden met (lokale) media, Venray Centraal (winkeliers), horeca
en dorpen
En het organiseren van culturele Venrayse evenementen

Martin Manders- Teamleider
o

Strategie en beleid

o Afstemming met bestuur
o Het onderhouden van relaties met gemeente, provincie en andere culturele
organisaties

o Aandacht voor ouderen en wijken
o

Stedelijke ontwikkeling

o Fondsen en subsidiewerving voor alle culturele spelers in Venray
o Het goed begeleiden en ondersteunen van het team van Cultura Venray
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Peggy Keijsers – Administratie
o

o
o
o

Het bundelen, verspreiden en toegankelijk maken van informatie op het gebied van
welzijnswerk en cultuur in het sociale domein
Het beantwoorden van vragen voor cultuurliefhebbers met als onderwerp zang,
koren en bands
Het leggen en onderhouden van contacten met cultuurverenigingen, zoals de
Bibliotheek, en organisaties op het gebied van muziek, bandjes, zang & theater
Het aanbieden van informatie, zorg en ondersteuning voor partijen m.b.t kunst en
cultuur
Het organiseren van gezamenlijke Venrayse evenementen

Sanne Aben- Educatie
o
o
o
o
o

Initiatieven gericht op versterking van kunst en cultuureducatie in Venray en
omgeving
Contacten onderhouden met onderwijsinstellingen en andere culturele instellingen
op het gebied van kunst- en cultuureducatie
Samenwerkingsprojecten faciliteren tussen kunst- en cultuurvragers en aanbieders
Contacten onderhouden met cultuurliefhebbers en professionals op het gebied van
beeldende kunst, film en foto
Het zelf op de hoogte blijven, en partners op de hoogte houden, van actuele
ontwikkelingen in de markt

3.2 WAT EN WAAR
Cultura Venray is de netwerkorganisatie voor en van partners die willen bijdragen
aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving. Ze initieert, jaagt
aan, innoveert en helpt realiseren. Als spin in het web verbindt ze vraag en aanbod.
Ze versterkt de beleving, beoefening en waardering van kunst en cultuur zodat alle
inwoners van Venray en omgeving op een laagdrempelige manier kunst en cultuur
kunnen ontdekken.
Ons kantoor is gevestigd op:
Schoutenstraatje 8
5801BS Venray
Telefoon: 0478 78 54 29
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3.3 MISSIE EN VISIE
Onze missie luidt: Het versterken van kunst- en cultuurbeleving, beoefening en
waardering, in de breedste zin, in Venray en omgeving.
Aan Cultura Venray ligt de volgende visie op kunst en cultuur ten grondslag:
– Kunst en cultuur zijn voor mens en samenleving basisbehoeften
– Kunst en cultuur stimuleren creativiteit en talentontwikkeling
– Kunst en cultuur zijn belangrijke aspecten van het ‘nieuwe leren’ en ’onderwijs
van de toekomst’
– Kunst en cultuur dragen bij aan een leefbare samenleving en een gezond
vestigingsklimaat voor zowel bedrijven/instellingen als nieuwe inwoners in de
gemeente Venray
- Kunst en cultuur is er voor ALLE mensen, jong en oud.
We willen hieraan bijdragen door op allerlei manieren kansen en uitdagingen voor
de cultuursector zo goed mogelijk onder de aandacht brengen. Dat doen we
uiteraard niet alleen maar altijd samen met onze partners.
De rollen de wij als netwerkorganisatie afwisselend aannemen zijn:
1. Verbinder
We zoeken partijen waarmee we gezamenlijke
projecten kunnen opzetten waarbij partijen elkaar
versterken.
2. Gesprekspartner
Zowel voor de inwoner die op zoek is naar een
cultuuruiting of schilderles, als voor de zzp’ers die de
eerste schreden op het gebied van zelfstandig
ondernemen zetten.
3. Organisator
Soms moet je de eerste stap zetten om iets in gang te zetten, om daarna het
stokje zoveel mogelijk terug te geven aan mensen die bereid zijn hun ziel en
zaligheid erin vast te leggen.
4. Adviseur
Voor advies op het gebied van evenementenorganisatie; waar en bij wie
kun je terecht? Maar ook, hoe mobiliseer je mensen voor jouw initiatief. En
zijn er indien noodzakelijk subsidiemogelijkheden?
5. Stimulator
Veel mensen en organisaties hebben goede ideeën, maar hoe breng je die
tot uitvoering? Daarin ondersteunen en bemiddelen wij.
6. Facilitator
We organiseren bijeenkomsten om kennis uit te wisselen tussen bijvoorbeeld
ICC’ers (cultuurcoördinatoren in het onderwijs), koren en
toneelverenigingen om ruimtes en mensen te vinden en te delen.
7. Ondersteuner
In voorkomende gevallen helpen we daadwerkelijk mee om plannen van
de grond te krijgen. We zijn actief in velerlei overlegstructuren en
dialooggroepen.
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De vraag blijft: Hoe bereiken we ALLE mensen?
Wat gaan we (anders) doen en wat levert dat op?
De eerste insteek was om inzichtelijk te maken wát er allemaal gebeurt in de
gemeente Venray.
Daarnaast extra inzet te leveren op:
•
•
•
•

meer gestructureerd muziekonderwijs, meer cultuur in de klas,
meer cultuur projecten,
meer en betere samenwerking met o.a. als doel ‘efficiency’ verbetering
verbinden met andere sectoren.

In 2019 vindt de geplande evaluatie plaats en bepaalt de uitkomst de manier waarop
we verder kunnen.
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3.4 WAAROM
Tijdens de conferentie ‘Samen naar een huis voor de Kunsten’, die plaatsvond in
oktober 2015, is door alle betrokkenen als collectieve ambitie ‘een bloeiend kunsten cultuurklimaat’ geformuleerd. Bij deze collectieve ambitie krijgt iedereen uit de
regio Venray de kans om kunst en cultuur te ontdekken, te ontwikkelen, te uiten en
te beleven.
Tegelijkertijd is uitgesproken dat, om dit bloeiende kunst- en cultuurklimaat te
realiseren, een kleine, onafhankelijke, professionele netwerkorganisatie nodig die;
-

de vraag herkent en vragers in contact brengt met aanbieders
als katalysator vernieuwt, verbindt en stimuleert zodat kunst- en
cultuurbeleving, beoefening en waardering in Venray versterkt wordt
samen met alle partners in het culturele veld, het kloppend hart van kunst en
cultuur vormt

‘Als netwerkorganisatie
proberen wij bij te dragen aan een
netwerk dat op den duur zelfregulerend
wordt. Een onafhankelijke netwerkorganisatie
is en blijft daarbij nodig om een bijdrage te
leveren aan de onderlinge communicatie, het op
tafel krijgen van potentiële uitdagingen en kansen
en oog houden voor eventuele machtsverhoudingen
binnen het netwerk. Wij zijn er om samenwerkingen
aan te jagen, te onderhouden en om daarin een
goede partner te zijn.
Als netwerkorganisatie zijn wij zelf natuurlijk ook
onderdeel van het netwerk.’
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4. INHOUD
4.1 ONZE PARTNERS/SAMENWERKINGEN
Landelijk
•

LKCA

•
•

KCE gids
INTK

-Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Informatiebank en
expertisecentrum. Ook maken we deel uit van het netwerk V.O. consulenten. Bijwonen
kennisdelingsdagen.

Provinciaal
•

DCKL
Cultura Venray heeft zich aangesloten bij het DCKL (Directie Cultuur en Kunstencentra
Limburg). Vanuit deze samenwerking hebben we toegang tot de kennis en kunde van de
gevestigde cultuur en kunstencentra in onze provincie. Kennisuitwisseling, training,
ondersteuning en sparringspartnerschap wordt hooggewaardeerd.

•

Huis voor de Kunsten Limburg

-Expertisecentrum
-Organisatie InBeeld netwerkdag
-Contact met consulenten beeldend en popmuziek
-LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen)
Tamboerkorpsen)
-Organisatie ‘tussen cultuur en factuur’ in Venray

•

en

LBT

(Limburgse

Bond

van

Kunstbalie Brabant

Regionaal
•
•

Lokaal C
Cultuurpad en Stichting Doe je mee!

•

KCV

Aantal keer een overleg om kennis en vragen uit te wisselen.

Venray
•

PR

Omroep Venray

-Cultuurtje; maandelijks programma op TV met terug- en vooruitblik op culturele activiteiten
en interviews met mensen uit het culturele veld.
-Roadtrip; radioprogramma van maandag t/m vrijdag tussen 12:00 en 13:00. ‘Muzikale
boterham’ en ‘cultuur on the side’.

Hallo Venray

-Theater Test Team; een groep jongeren die voorstellingen in de Schouwburg ‘testen’, zij doen
hier verslag van middels een vlog en een maandelijkse column in de Hallo Venray.

Venray Bloeit

- Initiatiefnemer voor gestructureerd overleg binnen de culturele sector; klankbord.
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•

Big Five
We hebben een regulier overleg geïnitieerd tussen de grotere culturele instellingen van
Venray. Dit reguliere overleg dient enerzijds voor kennisuitwisseling en anderzijds worden
hier onderlinge samenwerkingen verkend en versterkt. De eerste echte samenwerking tussen
de partijen is geboren: de Cultuurprijs 2018.
Onze samenwerkingen met de instellingen:
Schouwburg Venray
- Theater Test Team
- Cultuurcafé Live
- Educatie
- Venray dementie vriendelijk
Odapark
- Kunst-naar-café; avonden waarbij het publiek kan kennismaken met de inhoudelijkheid van
kunst en het belang ervan voor de samenleving in het algemeen en de mens zelf in het
bijzonder.
- Educatie
- Venray dementie vriendelijk
Venrays Museum
-Educatie; bij opstart van educatie werkgroep actief deelgenomen.
-InBeeld; wedstrijd voor amateurkunstenaars
BiblioNu
-Educatie

•

Ambassadeur Venray Dementievriendelijk

•

Jongerencentrum The B

•

Onderwijs

•
•
•
•

SPOV/Dynamiek/Mozon
- 18 basisscholen waarvoor wij ‘Cultuur in de klas’ coördineren.
Raayland College
Gilde Opleidingen Venray

Gemeentebestuur en de betrokken wethouders en beleidsmedewerkers
Venray Beweegt
Burgertop / Rooyin

Wij werken samen met- en voor verenigingen, particulieren, zzp’ers, bedrijven
en overheid in de volgende disciplines:
• Muziek
• Beeldende kunst
• Dans
• Theater
• Historie en musea
• Literatuur
• Film en foto
• Culturele voorzieningen
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4.2 ONZE PIJLERS
Onze pijlers zijn afgeleid uit de kunst- en cultuurnota van de gemeente Venray. In
deze nota formuleren zij als hoofdstelling: ‘Cultuur zorgt voor sociale samenhang,
verbinding, participatie en versterkt de stedelijke en economische waarde.’ Als
stichting werken wij voor een groot gedeelte vraaggericht, waarbij we zullen ingaan
op alle vragen die bovengenoemde stelling versterken, op welke manier dan ook,
klein en groot. Daarnaast zijn we zelf actief en uitvoerend aan het werk met een
aantal pijlers, ook benoemd in de kunst- en cultuurnota:
1. Krachtenbundeling
-Communicatie- en marketingplatform
-Cultuurcafés en Cultuurprijs
2. Vergroten van cultuureducatie en talentonwikkeling
-Cultuur in de klas
3. Aandacht voor ontwikkeling en begeleiding van muziekonderwijs
-HaFa en verenigingen
4. Versterken stedelijke waarde
-Centrumvisie
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4.3 MARKETING EN COMMUNICATIEPLATFORM
Als netwerkorganisatie zijn wij er voor alle cultuurvragers, maar ook voor alle
cultuuraanbieders. Wanneer cultuuraanbieders (denk hierbij aan cultuurorganisaties
die een evenement willen promoten o.i.d.) moeite hebben met het bereiken van
publiek voor bijvoorbeeld evenementen, helpt Cultura Venray waar ze kan. Wij
geven tips voor het opstellen van een persbericht, verstrekken een opgesteld PR plan
waarin staat waar de organisatie free publicity kan genereren en zetten zelf het
evenement/ de activiteiten ook uit in onze (sociale) mediakanalen.
Acties in 2018 op het gebied van marketingcommunicatie
•

Website

- Evenementen-agenda up-to-date hebben en houden
- Toevoegen nieuwsberichten (persberichten cultuurorganisaties)
- Alle betrokkenen van de Cultuurmarktplaats benaderen in het
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- Google Analytics bijhouden. Het bijhouden van het aantal
bezoekers van de website. Hiervoor is er samenwerking met INTK
- Verbeteringen in het kader van Search Engine Optimalisatie (SEO)
- Cultuurmarktplaats aanvullen wanneer cultuurorganisaties graag op
de marktplaats willen gezien worden

•

Social Media

Het structureel promoten van culturele activiteiten en het ventileren/ophalen van vragen uit het
culturele veld.
1. Facebook
Wekelijks bijhouden Facebookberichten, promotiecampagnes beheren, aantal likes in de gaten
houden en bedenken hoe dit geoptimaliseerd kan worden. 1146 Likes/ 1179 Volgers
2. Twitter
Onderhouden Twitterberichten. Wat voor nieuws wordt verspreid via Twitter?
234 Volgend/ 221 Volgers
3. Instagram
Wekelijks bijhouden Instagramberichten. Wat wordt verspreid via Instagram? Kennis van nieuwe
media wordt opgedaan door zelfstudie.
265 Volgend/413 Volgers

•

Nieuwsbrief

1. ongeveer 6 keer in het jaar een nieuwsbrief samenstellen en versturen
2. Unsubscribers bijhouden
3. Link tussen site, perfectview en mailchimp scherp houden (geïnteresseerden in
nieuwsbrief vanuit website, toevoegen in perfectview, zodat ze nieuwsbrief ook krijgen)

•

Pers

1. Persberichten schrijven
2. Onderhouden contacten lokale media (P&M, Hallo Venray, Omroep Venray, Limburger, VIA Venray)
3. Intensieve samenwerking met Omroep Venray: organisatie van het “Cultuurtje” en radioprogramma
‘Roadtrip’.
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4. Een handout gemaakt van alle lokale media, zowel schriftelijk als digitaal. Wat kun je allemaal
inzetten om jouw activiteit onder de aandacht te brengen? Dit wordt op verzoek aan belangstellenden
verstuurd.

•

Zichtbaarheid eigen organisatie

1. Om de vraag uit het veld goed op te kunnen halen, moet je als organisatie natuurlijk zichtbaar
zijn, in diverse sectoren. Wij hebben er (bijna) alles aan gedaan om zichtbaar te worden.
2. Onszelf presenteren bij netwerkbijeenkomsten, informatiemarken en festivals. Daarnaast actief
bijwonen van bijeenkomsten georganiseerd door culturele veld.
3. Presentatie Cultura Venray bij dorpsraad- en wijkradenoverleg.
4. Adverteren in beperkte mate in publicaties van gemeente en lokale media.

•

AVG Privacywetgeving

1. Allereerst verdiept in de AVG Privacywetgeving
2. Het stappenplan doorlopen
3. Verwerkersovereenkomsten afgesloten
4. Geheimhoudingsverklaringen gemaakt en laten ondertekenen
5. Privacy Policy gemaakt en geplaats op de site
6. Samen met collega’s bewustwording creëren en maandelijkse actualisatie, van de nieuwe
wetgeving
7. Ook de AVG voor het Steunpunt FMV geregeld
8. Advisering aan organisaties in ons werkveld.
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4.4 CULTUURCAFÉS
1. 01-03-18 Cultuurcafé Schouwburg Venray
Presentatie ‘Waar staat Cultura Venray op dit moment?’, jonge
ambassadeurs aan het woord (Theater Test Team en Jonge Eksters),
huiskamergesprek met politieke partijen én muziek (d’Accord Combo)
en dans (Dizzy Dance)
2. 24-05-18 Kunstenaarscafé 1 Odapark
Wie maakt de stad/het dorp: de politiek, de architect, de kunstenaar
of de bewoners? Cultura Venray en Zeen lichten kort hun initiatieven op
het gebied van kunst in de openbare ruimte toe. Lezing over het thema
van de avond door kunsthistoricus
Nils van Beek.
3. 15-06-18 ‘Tussen Cultuur en Factuur’ Jerusalem gebouw
Interactieve bijeenkomst voor zelfstandige artiesten, ondernemers en
creatievelingen in de culturele en educatieve sector. Onder leiding van
twee ondernemende kunstenaars krijgen ze tips- en tricks voor hun
eigen onderneming(en).
4. 24-06-18 Cultuurcafé Live 1 Schouwburg Venray
Tafelgesprekken en live optredens in de foyer van de Schouwburg,
tevens live te volgen via Omroep Venray (radio).
5. 29-07-18 Cultuurcafé Live 2 Schouwburg Venray
Tafelgesprekken en live optredens in de foyer van de Schouwburg,
tevens live te volgen via Omroep Venray (radio).
6. 26-08-18 Cultuurcafé Live 3 Schouwburg Venray
Tafelgesprekken en live optredens in de foyer van de Schouwburg,
tevens live te volgen via Omroep Venray (radio).
7. 26-09-18 Kunstenaarscafé 2 Odapark
Hans den Hartog Jager over de relatie tussen kunst en natuur.
8. 05-10-18 Koren netwerk bijeenkomst Schouwburg Venray
Workshop ‘podiumpresentatie’ met Maud Stevers en investering in
toekomstige samenwerkingstrajecten van meerdere koren samen.
9. 18-10-18 Cultuurcafé ‘vrijheid’ Schouwburg Venray
In het teken van Venray 74 jaar bevrijding, een aanloop naar de
activiteiten van 2019. In Stadspark: dagboekfragmenten van Dhr. P.
Clephas, 1 minuut stilte, liederen door leden uit diverse koren,
aandacht voor vrijheid in alle cultuurdisciplines. Aan het woord in de
Schouwburg: herbelevingstocht Veulen, expo-40/45, Nederland in
dialoog en het comité 75 jaar vrijheid.
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4.5 CULTUURPRIJS
De Cultuurprijs is een initiatief van en samenwerking tussen Bibliotheek Venray, The
B, Odapark, Schouwburg Venray en Cultura Venray om cultuurinitiatieven in het
zonnetje te zetten.
“We pogen hiermee, mét respect en in overleg met alle bestaande prijzen en
waarderingen die er al zijn, een groter publiek te bereiken dan met de reguliere
cultuurcafés door de diverse betrokkenen uit alle hoeken van de cultuursector te
mobiliseren. We geven hiermee een traditionele eindejaarsborrel een andere vorm,
en inhoud.”
Het concept
Het concept werkt als volgt: iedere betrokken organisatie nomineert een persoon of
organisatie. Een totaal onafhankelijke jury én (niet te vergeten) het publiek kiezen
dan vervolgens de terechte winnaar. Na de uitreiking van de prijzen wordt de avond
en het jaar feestelijk afgesloten. De winnaar van de juryprijs wordt vóór de
uitreikingsavond gekozen. De publiekswinnaar wordt tijdens de avond gekozen.
Beide prijzen worden tijdens de avond (in 2019 wordt dit 28 december) uitgereikt.

Criteria
Zowel een onafhankelijke jury als het publiek kiezen uit de vijf genomineerden een
winnaar. De genomineerden hebben allemaal gemeen dat ze zich het afgelopen jaar
innoverend ingezet hebben op het gebied van kunst & cultuur in de gemeente
Venray. De winnaars ontvangen beiden een aanmoedigingsprijs als blijk van
waardering voor hun inzet en initiatief.
Winnaars 2018
Publieksprijs: Dizzy Academy
Juryprijs: Jera On Air
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4.6 CULTUUR IN DE KLAS
In juli 2017 hebben we vanuit Cultura Venray een adviesnota
ingediend bij de Gemeente Venray waarin de volgende vraag
centraal heeft gestaan: ‘Op welke manier kan Cultura Venray
de basisscholen in Venray het beste ondersteunen bij het
invulling geven aan kunst- en cultuureducatie?’
Wij hebben hier in overleg met de cultuurmakers en het
onderwijs een richting geschetst voor de toekomst. De basis
van het advies in de nota is een brede en structurele
kennismaking met verschillende cultuurdisciplines voor álle
basisschoolkinderen in Venray, met Venray als culturele
thuisbasis. Daarbij hebben we ook gepleit voor doorlopende
leerlijnen bij alle cultuurdisciplines. We hebben de gemeente
Venray gevraagd om in elk geval een basis te financieren de
komende jaren.
Voor de scholen in Venray ontstonden er door het grotere
budget en de partner Cultura Venray allerlei nieuwe
mogelijkheden op het gebied van cultuureducatie. Wat
natuurlijk ook een aanpassing in denk- en werkwijze vroeg van
zowel scholen als cultuuraanbieders. Het had wat voeten in de
aarde om iedereen hiervoor klaar te stomen. Na een pilot van
een halfjaar met vier scholen en een beperkt aantal
aanbieders, zijn in januari 2018 alle basisscholen uit de
gemeente Venray van start gegaan met Cultuur in de klas.
We hebben het beschikbare educatieve cultuuraanbod uit de
regio inzichtelijk gemaakt op onze website op een speciaal
ingerichte educatie pagina (zie afbeelding op deze pagina).
Aan de hand hiervan kunnen scholen kiezen met welke
aanbieders ze wilden samenwerken aan ‘Cultuur in de klas’.
Scholen zijn het eerste jaar voortvarend met de nieuwe
werkwijze aan de slag gegaan. Na één schooljaar vol
experimenten zijn de meeste scholen goed op weg en hebben
ze een duidelijkere visie gevormd over hun cultuuronderwijs.
Ze staan in de startblokken om deze visie de komende jaren
verder te concretiseren, uit te voeren en te ontwikkelen.
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In 2018 hebben we:
> De CIK-off van Cultuur In de Klas georganiseerd.
Waar we samen met ongeveer 35
vertegenwoordigers uit het onderwijs (leerkrachten
en directeuren) en 18 cultuuraanbieders in de
Schouwburg op feestelijke wijze de aftrap gaven
aan CIK.
> 4 centrale bijeenkomsten voor alle ICC’ers
(interne cultuur coördinatoren) en andere
geïnteresseerde leerkrachten en directies
georganiseerd ter bevordering van deskundigheid
en activiteitenprogramma.
> 2 nieuwsbrieven verzonden met daarin gebundeld
het nieuwe CIK-aanbod.
> Netwerkbijeenkomsten van LokaalC bijgewoond.
Gesprekken gevoerd met andere intermediairs,
Cultuurpad en Stichting Doe je mee, om kennis- en
ervaring uit te wisselen.
> 49 cultuuraanbieders gecontracteerd op onze
website en 4 informatiebijeenkomsten
georganiseerd voor onze cultuuraanbieders.
> 18 basisscholen geholpen met het invulling geven
aan het cultuurbudget van de gemeente Venray
door middel van het aanreiken van suggesties,
inspiratie en informatie in persoonlijke gesprekken,
per mail en telefonisch. Daarnaast hebben wij de
administratie gevoerd voor alle activiteiten binnen
CIK.
> Deel uit gemaakt van de educatiewerkgroep van
het Venrays Museum.
> Middels een impulssubsidie van Lokaal C hebben
wij expertise in huis gehaald in de persoon van
Sandra van der Bolt. Vanuit haar ervaring bij PRfactor is zij aanspreekpunt voor onze
cultuuraanbieders.
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4.7 HAFA ONDERWIJS EN MUZIEKVERENIGINGEN
Een van de pijlers waar we ons mee bezighouden is de coördinatie van
muziekonderwijs voor de HaFa. Na de opstart van Cultura Venray werd het eerste
jaar aandacht besteed aan de opzet van het HaFa muziekonderwijs. Want met het
wegvallen van het Kunstencentrum zou dit muziekonderwijs volledig verdwijnen.
In 2018 heeft dit aardig vorm gekregen door het FMV Steunpunt. Dit FMV Steunpunt
ondersteunen en adviseren wij vanuit Cultura Venray. Het tweede ‘schooljaar’
levert weer een hoop nieuwe inzichten op.
De volgende speerpunten waren belangrijk:
•
•

•
•

•

Volgens afspraak, verzorgt Cultura Venray het inzetten van de subsidie voor
het bevorderen en continueren van het HaFa onderwijs in het algemeen
De grootste verandering is de financiering van het FMV Steunpunt. De
voortzetting van de organisatie en administratie van het FMV Steunpunt
wordt door de verkrijgers zoveel mogelijk zelf gefinancierd. Alle orkesten
zien in dat een centraal punt veel werk uit handen neemt en zorgt voor
samenwerkingen en tips die ze zelf in hun eigen orkest kunnen toepassen.
Het FMV Steunpunt weet zelf al inkomsten te genereren. Eventuele tekorten
worden vanuit de reserves van de Federatie Muziekgezelschappen Venray
(FMV) gedekt
Door deze succesvolle aanpak verwachten we weer een groot aantal
(nieuwe) leerlingen. Na een definitieve inventarisatie wordt een
leerlingenlijst verstrekt
Vorig jaar, seizoen 2018, hebben er 206 leerlingen gebruik gemaakt van het
muziekonderwijs, 186 leerlingen hadden recht op subsidie. We mogen
spreken van een zeer succesvol project

Ook de opstart en organisatie, samen met de verenigingen, van het
opleidingsorkest No Limit is een absolute winst. Opleidingsorkest No Limit is
een samenwerking tussen de orkesten van Venray (MMSK en Euterpe), Oirlo,
Castenray, Leunen en Oostrum. Hierdoor wordt de jeugd meer gemotiveerd
om samen muziek te maken. Door meer leeftijdsgenoten (én niveau
genoten) binnen een orkest te plaatsen neemt het plezier in muziek zeker
toe
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•

•
•
•

•

•
•

Al onze bemoeienissen hebben er óók toe geleid dat steeds meer
verenigingen via Cultura Venray de samenwerking opzoeken. Ook dat mag
zeker als overwinning ten opzichte van het verleden genoemd worden. Een
samengesteld orkest waaraan vijf verenigingen deelnemen en zo gaan
samenwerken om 5 mei 2020 een onvergetelijk geheel te maken, zorgt bij
ons voor een brede glimlach
De opstart van een muzikantenpoule om inzicht te geven in geïnteresseerde
muzikanten binnen verenigingen, die graag als project ook andere
orkesten willen uithelpen
Digitale media inzetten voor muziekonderwijs. De lesmethode van
Earz
Professionalisering van de theorielessen en examencommissies
waarbij het ultieme compliment kwam van de externe examinator
van het LKCA; ‘een geweldige prestatie zoals jullie dat hier gerealiseerd
hebben’. Henriëtte Mooren, als oud KCJ-bestuurder, was een van de
examinatoren en ook zij was aangenaam verrast
Samenwerkingen tussen de diverse muziekdocenten die geleid hebben tot
een samenwerkingsverband ‘De 4 Muzieketiers’. Op deze manier kan op een
nieuwe manier invulling gegeven worden aan muziekonderwijs vanaf groep 1
in het basisonderwijs.
Ook voor de FMV geldt de AVG-wetgeving. Dit is door Cultura Venray volledig
verzorgd
Promotioneel is er veel aandacht geweest aan de diverse eeuwfeesten van
de verenigingen. Hieruit blijkt duidelijk dat muziek, en in dit geval HaFa
muziek, leeft!
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4.8 CENTRUMVISIE
De gemeente Venray heeft een visie op de ontwikkeling van het winkelcentrum van
Venray. Een belangrijk onderdeel van deze visie bestaat in het aantrekkelijker en
levendiger maken van het Venrayse centrum door middel van kunst- en cultuur. Door
Cultura Venray is een projectleider aangesteld om dit in goede banen te leiden: Henk
van Os.

In 2018 is van alles gebeurd om de ontwikkeling in gang te zetten. Er is een plan
gemaakt met een aantal verschillende pijlers daarin. Bestaande uit:
1. Kunst in de openbare ruimte
-Schoutenstraatje
-Kunstroute
2. Kunst in de etalage
-Lege winkelpanden
-Pop Up Galerie en Pop Up Atelier
3. Evenementen
-Artist in Residence
-Versterken van bestaande evenementen
Tijdens een dialoog sessie met de politiek en vertegenwoordigers uit het culturele
veld werden visies gedeeld en verwachtingen opgehaald.
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1. Kunst in de openbare ruimte
Schoutenstraatje
Het Schoutenstraatje, een van de verbindingsstraten binnen het kernwinkelgebied,
is daarin beschreven als een creatieve/ kunstzinnige oase die bezoekers aantrekt en
positief verrast door activiteiten en beleving. Zo ver was het nog niet, werd
geconstateerd. Er is een commissie gevormd die als doel heeft een aantal concrete
initiatieven m.b.t. het Schoutenstraatje te ontwikkelen.
In april 2018 heeft deze commissie een
tiental personen uitgenodigd om hun licht te
laten schijnen op het Schoutenstraatje en
een concept uit te werken met als doel de
uitstraling/aankleding
van
het
Schoutenstraatje zodanig optimaliseren dat
de
straat
inhoudelijk
en
visueel
aantrekkelijker wordt en beter benut gaat
worden als verbindingsweg. Hierbij zou
gedacht kunnen worden aan ingrepen in de

architectuur, groenvoorzieningen maar ook kunstuitingen in welke vorm dan ook met
als voorwaarde dat het substantieel en structureel bijdraagt aan de creatieve/
kunstzinnige uitstraling en beleving van het Schoutenstraatje. Uit 9 ingediende
concepten is één winnaar gerond: Dirk Verberne, met zijn concept ‘Stroming’.
Zijn concept in een notendop:
Een stroming van deeltjes Corte staal die zich verzamelt, door de straat heen spoelt
als een verbindende lijn en alles daarmee met elkaar verbindt om het vervolgens
aan het eind van de straat weer los te laten. De lijn is voortdurend in het zicht en
verdwijnt in de verte van de straat. Wat uitnodigt om deze verbinding te volgen.
De naamgeving “Stroming” is niet alleen verbonden met het letterlijke uiterlijk van
het object, maar verwijst deels ook naar het doel van het project: meer gebruik van
het Schoutenstraatje – doorstroming van mensen op deze plek. Tevens kan het als
“kunststroming” uitgelegd worden vanwege de culturele initiatieven die men op
deze locatie wenst te ontwikkelen.
In 2019 gaat gewerkt worden aan realisatie van het kunstwerk.
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Kunstroute
Het samen ontwikkelen van een kunstroute, waarbij het idee is om dat zeker (ook)
digitaal te gaan doen. Maar wel een opzet kiezen die niet ‘concurreert’ met
bestaande initiatieven, maar deze waar mogelijk aanvult.
2. Kunst in de etalage
Lege winkelpanden
Diverse etalages van lege winkelpanden zijn door jaar heen ingevuld met kunst- en
cultuuruitingen.

Pop Up Galerie
Spraakmakende exposities in de daarvoor ingerichte Pop Up Galerie aan het
Kapelaanspad 38. In 2018 is deze door ongeveer 4000 mensen bezocht.
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Pop Up Atelier
In het voormalige Primerapand zijn we begonnen met een overzichtstentoonstelling
van het werk van de kunstenaar Floor Hermans uit Meerlo. Hieraan werd ook een
film première gekoppeld, die daadwerkelijk in het pand werd georganiseerd. Het
betrof een documentaire over het werk en leven van Floor Hermans gemaakt door
Ruud Lenssen en Marijn Poels, met als titel ‘Floor’.

Hierop volgend werd het voormalig Primerapand aan de Schoolstraat meermaals
ingezet als Pop Up Atelier.
3. Evenementen
Artist in Residence
Het Venrayse centrum als een kunstenaarvriendelijke en street-art minded centrum:
een uitdaging ten top! Als onderdeel om dit te bewerkstelligen streken er de gehele
zomer van 2018 verschillende kunstenaars als Artist in Residence neer in ‘t
Schoutenstraatje in het Venrayse centrum.
Wat deden de Artist in Residence?
De Artist in Residence verbleef voor een aantal dagen in ‘t Schoutenstraatje. Hier
werkte hij of zij aan eigen kunstwerken. Maar misschien nog wel belangrijker, ze
keken allemaal individueel hoe kunstzinnig Venray nog meer op de culturele en
kunstzinnige kaart gezet kon worden. Iedere Artist in Residence gaf een eigen
invulling aan het verblijf. De een organiseerde meerdere evenementen in de week,
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de ander organiseerde er maar twee. Dit hing allemaal af van de ideeën van de Artist
in Residence.
De volgende residenties hebben plaatsgevonden:
19 april t/m 28 april 2018:
Wim Moorman
12 juni t/m 18 juni 2018:
Pim Steinmann
25 juni t/m 3 juli 2018:
Helmie van de Riet
9 augustus t/m 16 augustus 2018:
Lars Reen
Wim Moorman heeft een blog opgericht: Veni Vidi Venray
venividivenray.blogspot.com/ , Pim Steinmann organiseerde ‘spoken word’
optredens, Helmie van de Riet trok lokale en zelfs provinciale aandacht met haar
braaksel guerrilla actie en Lars Reen maakte een video over Venray. Allemaal te
zien en lezen op onze website.
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5. FINANCIËN

We gaan geen samenwerkingen aan die ons draagvlak te boven kunnen gaan, en
nemen geen risico’s waaraan onvoorziene consequenties kunnen kleven.
Voor onze eigen bedrijfsvoering zijn de normale risico’s afgedekt door een aantal
verzekeringen.
Voor alle andere initiatieven die we zouden willen ontplooien, maar daar niet de
middelen voor hebben, wordt een plan gemaakt en voorgelegd aan de gemeente.
Inzicht in de financieringsmix:
Onze instelling genereerd zelf niet veel inkomsten. Dat is gezien onze functie als
netwerkorganisatie ook niet goed mogelijk. En de inkomsten die gegenereerd
worden, vloeien eigenlijk een op een terug naar activiteiten waarmee ze
gegenereerd zijn.
Denk hierbij aan (kleine) sponsors die het mogelijk maken om ‘officiële’ diploma’s,
rapporten en dergelijke te drukken of het doen van aanvragen bij organisaties als
Cultuureducatie met Kwaliteit die het mogelijk maken om deskundigheid voor
educatie in te huren.
Verder bemiddelen we, door het aanbieden van spreekuren, bij subsidie aanvragen
van organisaties. We houden ons voorzichtig bezig met het bieden van workshops
aan bijv. zzp’ers die via ons werkzaam zijn.
We ontvangen soms een klein percentage van verkochte kunstwerken op expo’s en
dergelijke. Ook deze bedragen worden weer aangewend om dergelijke initiatieven
te laten voortbestaan.
Dus de inkomsten die gegenereerd worden komen weer meteen ten goede aan alle
initiatieven.
Een uitgebreide financiële verslaglegging vindt u in het separate document.
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6. SAMENVATTING: CULTURA VENRAY NETWERKORGANISATIE +
Creatieve inspirator
We zijn creatieve inspirator van en voor het onderwijs; voor 14 scholen van SPOV,
maar ook 2 Dynamiek scholen, de Montessorischool en het speciaal onderwijs.
We bieden creativiteit, inspiratie, ideeën en suggesties
www.culturavenray.nl/educatie
Loketfunctie
We zijn vraagbaak voor iedereen met culturele interesses, we organiseren, boeken,
plannen en betalen activiteiten en cultuurmakers voor scholen.
We hebben en onderhouden een groot netwerk van (cultuur) makers en doeners.
Op zoek naar een cultuurmaker of instelling? Kijk dan eens op
www.culturavenray.nl/marktplaats
Ondersteuning
. Samen met veel partijen uitvoering gegeven aan vragen van scholen rondom de
thema’s meer bewegen, meer ontspanning, gezonde voeding en maatschappelijke
samenwerkingen.
. Initiator en organisator van de Cultuurprijs in Venray; organisatie en coördinatie
van het programma, draaiboek en regie.
. Deelname aan stuurgroep en werkgroep Centrumvisie; open inschrijving voor een
kunstwerk om het Schoutenstraatje meer uitstraling te geven en samenwerkingen
tussen verenigingen en kunstenaars te stimuleren.
. Deelnemer in velerlei werk en praatgroepen. Dialoogtafels, ambassadeur van
Dementie Vriendelijk Venray.
. Eerste gesprekken van samenwerking met en tussen Venray Beweegt en JSKL, om
een langzame overgang naar JS©K te bewerkstelligen.
. Samenwerking Centrummanagement Venray; culturele activiteiten in het centrum
en bijdragen met ideeën en suggesties.
. In samenwerking met collega (combinatie) functionarissen meedenken aan een
project ‘Kunstwerk’ om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
prikkelen/stimuleren op een creatieve wijze uit hun isolement te halen. We hebben
daarvoor een basisplan ‘Cultuurdepot’ ingediend als basis om cultuur als middel in
te zetten in de zorg en welzijn wereld.
. Participant in de regionale denktank op het gebied van de popcultuur. Ook daarvoor
een voorzet gegeven met een plan ‘Pop-ladder’.
. We zetten ons in om programma’s voor de viering van 75 jaar vrijheid in 2019 te
faciliteren en indien wenselijk te begeleiden.
. We zijn betrokken bij de opzet van een gelegenheidsorkest om 5 mei 2020 op te
luisteren. Dat gebeurt in een samenwerkingsverband van 5 muziekverenigingen
. In 2018 zijn we ons voorzichtig gaan begeven in het voormalige kunstencentrum.
We hebben meegedacht en een voorzet gegeven om de nog aanwezige
muziekinstrumenten een goede bestemming te geven. Daarvan hopen we in 2019 de
vruchten te plukken.
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