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Doelstelling:
Presentatie KIDL
donderdag 27 november 2014
door Natalie Savelsbergh
directeur Vrije Akademie
Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf;

Basisvoorziening voor
laagdrempelig kunstonderwijs
“Ontdek je creatieve talent bij de Vrije
Akademie’

Wat doet de Vrije Akademie en wat is er
mogelijk?

Doelstelling:
Basisvoorziening voor laagdrempelig
kunstonderwijs
Kunst & creativiteit als artistiek doel; nadruk op creatie en
niet imitatie
Kunst & creativiteit als middel tot persoonlijke groei en/of
verbinding tussen mensen; maatschappelijke functie

N. Savelsbergh, VA ZOM

Wie maken er deel uit van de
organisatie ?
• Bestuur, directeur, administratieve kracht, concierges,
lesondersteuner, vrijwilligers & stagiaires
• Cultuurcoach in Landgraaf voor alle scholen en in de
wijken
• Coordinator kunstonderwijs 40 basisscholen in Parkstad;
• 20 kunstdocenten (parttime) in loondienst &
• 20 kunstdocenten op freelance-basis
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Wie bereiken wij nu?
• Doelgroep 1: cursisten in 2013-2014: 600
• Doelgroep 2: basisonderwijs; circa 9.500
leerlingen
• Doelgroep 3: voortgezet onderwijs, 1.000
leerlingen
• Doelgroep 4: overigen: BSO,bibliotheken
en derden; circa 500 deelnemers

Doelgroep 1: cursisten
• Creatieve beeldende cursussen & workshops voor
particulieren- gemiddeld 55 cursussen per jaar
• Gemiddeld 550 amateurkunstenaars - tentoonstellingen
• Lezingen en kunstgeschiedenis i.s.m. bibliotheek
Landgraaf
• Jongeren: Vooropleiding kunstacademie
• 6 cursussen voor de jeugd
• Mensen met een beperking in de cursussen of speciale
cursus

Doelgroep 2: basisscholen
• Multidisciplinair & biedt basis voor een brede
culturele oriëntatie en educatie
• 8.318 kinderen doen mee aan kunstkeuzemenu
in Parkstad via scholen in 2013-2014
• Cultuurcoach ontwikkelt projecten met alle
basisscholen in Landgraaf en met de andere
instellingen in Landgraaf

N. Savelsbergh, VA ZOM
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Speciaal project
cultuurcoach Landgraaf
• Ontwikkelt cultuurbeleid en culturele projecten met de
basisscholen, andere culturele instellingen en naschools aanbod ; vraaggericht werken en een verbinder
tussen partijen
• Waarom is creativiteit belangrijk voor kinderen?
• 60% van de kinderen gaat in de toekomst een beroep
uitoefenen dat nu nog niet bestaat; hiervoor zijn 21ste
century skills nodig zoals kritisch denken, ictvaardigheden, probleemoplossend vermogen,
zelfsturend, creativiteit, inventiviteit,
• communicatie en samenwerking

Doelgroep 3; Voortgezet
onderwijs
• 2013-2014
• Multidisciplinaire workshops voor 980
leerlingen van scholen uit Parkstad
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Doelgroep 4; overigen
(vraaggestuurd)
• Workshops speciaal samengesteld voor
Buitenschoolse opvang, bibliotheken,
instellingen, gemeenten of evenementen
• Landgraaf: Breakfest, WK Wielrennen, Sport-en
cultuurdag
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Financiele structuur
• Input subsidie:
• € 74.000 gemeente Kerkrade;
• € 68.000 gemeente Landgraaf
Totaal subsidie:
€ 142.000
Totaal inkomsten:
€ 522.470
Verdrievoudiging van de input!
Voor de prijs van 1 portie friet per inwoner
kunnen wij een basisvoorziening voor de
burgers in stand houden
50 mensen hebben hiermee werk en inkomsten!

Vrije Akademie ZOM

Vrije Akademie ZOM

• Laagdrempelig kunstonderwijs voor
iedereen: wat is er mogelijk en interessant
voor bedrijven?

• Workshops voor bedrijven in 3 categorieën:
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• Themaworkshops voor groepen in diverse creatieve
technieken
• Creatieve specialiteiten voor bedrijven of instellingen
• Creatieve workshops in combinatie met persoonlijke
effectiviteit
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Vrije Akademie ZOM
• Categorie 1: themaworkshops voor groepen
in diverse creatieve technieken in
bijvoorbeeld 3D schilderen en 3d-printen, Gaudi
& mozaiek, glas & vier jaargetijden, graffiti &
street art, chocolade-graffiti & food design

Vrije Akademie ZOM
• Categorie 2 : creatieve specialiteiten voor
bedrijven of instellingen
•
•
•
•

Vrije Akademie ZOM
• Categorie 3: creatieve workshops in
combinatie met persoonlijke effectiviteit
• Met behulp van creatieve technieken en vaardigheden
een beroep doen op motivatie, competenties en sociale
vaardigheden. Via doe-activiteiten een succes-ervaring
creeren
Programma met workshop ‘wie ben ik’ (deel 1) toekomst
en terugblik (deel 2) en plannen, organiseren en
samenwerken (deel 3)
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Een gezamenlijk kunstwerk maken voor een collega
Een gezamenlijk kunstwerk met bedrijfslogo of boodschap
Teambuilding
Workshop met 3 D printer- ‘the missing link voor uw bedrijf’

Vrije Akademie ZOM
•
•
•
•

Andere mogelijkheden:
Relatiegeschenken
Kunstleen of kunstkoop voor aankleding van uw bedrijf
Arrangementen met lezing (inspiratie), catering en
workshop (b.v. lezing over tuinen, high tea met
bloemschikken)
• Maatschappelijk ondernemen en aanvraag fiscaal
voordeel via anbi-regeling
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Vrije Akademie ZOM
•
•
•
•
•
•

We kunnen vraaggericht werken maar welke behoefte is er bij
bedrijven aan kunst en kunstbeoefening?
Core-business Vrije Akademie;
Kunstenaars in staat het beste bij ieder individu op creatief
gebied via persoonlijke benadering naar boven te halen
Het opstellen van programma’s met kwaliteit in diverse
kunstdisciplines en werkvormen
Persoonlijke groei bij mensen stimuleren door kunst te
beoefenen; door te doen succeservaring creeren
Kunst inzetten om mensen te verbinden
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