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Kunstlokaal en De Eendracht hebben een regionale
bekendheid en aantrekkingskracht en verbinden de
kunstzinnige en culturele functies van educatie en
podium voor alle inwoners.
Het bestuur/directie wordt gevormd door de
overkoepelende Stichting Beheer Klankkleur waar De
Eendracht en KunstLokaal een onderdeel van zijn.
Stichting Klankkleur wil ontmoeting en ontplooiing
stimuleren en het culturele leven in Gemert-Bakel
versterken en verrijken!
In totaal werken er ongeveer honderd medewerkers bij
De Eendracht en KunstLokaal in een gezonde mix van
werknemers in loondienst, oproepkrachten, ZZP’ers en
vrijwilligers.

KunstLokaal is
de spil voor
cultuureducatie
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Doelstelling, beleid en activiteiten van de organisatie

(bestuur sverslag C1.405)

KunstLokaal is hét Cultuurloket voor Gemert-Bakel en omstreken om vraag en aanbod in cultuureducatie tot elkaar te brengen en
waarborgt zo de kwaliteit en continuïteit in een veelzijdig aanbod voor particulieren, scholen en andere partners. Behalve een kleine
podiumzaal, lesruimtes, beeldende ateliers en diverse verhuurbare multifunctionele ruimtes heeft KunstLokaal ook maatschappelijke
partners onder zijn dak zoals de GGD, de Knutselmolen en ArtORO.
De Stichting KunstLokaal heeft ten doel:
a. het nastreven van de doelstellingen zoals die zijn vastgesteld door Stichting
Beheer Klankkleur.
b. het bevorderen en verrichten van activiteiten op het gebied van kunst- en
cultuureducatie in de ruimste zin in de volgende te onderscheiden gebieden:
1.Cursusmarkt; Lessen in de vorm van opleidingen, cursussen en workshops op
het gebied van kunst- en cultuureducatie.
2.Scholenmarkt; Oriënterende en kennismakende kunst- en cultuureducatieve
cursussen voor scholen.
3.Maatschappelijke markt; kunst- en cultuureducatieve projecten in
samenwerking met Welzijn- en zorginstellingen.
c. het exploiteren van een KunstLokaal als centrum voor kunstzinnige vorming
gericht op samenwerking met daarbij de integratie van activiteiten op het
gebied van zorg of recreatie. Een en ander in de ruimste zin van het woord.
Voor de uitvoering van activiteiten, cursussen, opleidingen en workshops maakt
KunstLokaal zoveel mogelijk gebruik van gediplomeerde freelance docenten

De Stichting Beheer Klankkleur heeft ten doel:
Om voor alle inwoners van Gemert-Bakel kunstzinnige en culturele
functies van educatie en podium te vervullen en dit te verbinden naar een
regionale bekendheid en aantrekkingskracht; Om door samenwerking een
betere bijdrage te leveren aan de culturele rijkdom van iedereen door
middel van het ontdekken, ontwikkelen en onderhouden van culturele
ervaringen en belevingen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
het (doen) verlenen van ondersteunende diensten aan Stichting De
Eendracht en Stichting KunstLokaal alsmede het samenwerken met
andere rechtspersonen en/of instellingen;
het samenwerken met Stichting De Eendracht en Stichting
KunstLokaal alsmede het samenwerken met andere rechtspersonen
en/of instellingen;

het behartigen van de belangen van de met de Stichting verbonden
rechtspersonen;
zich te richten op professionele kunsten, de amateurkunst, de
kunstopleidingen en de zakelijke, culturele en maatschappelijke
dienstverlening.
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(bestuursverslag C1.406)

In 2021 heeft KunstLokaal cursisten en gasten ontvangen op de
hoofdlocatie aan de Vondellaan 49 in Gemert en op de diverse
leslocaties in de kernen van Gemert-Bakel (Bakel, De Mortel, De
Rips, Elsendorp, Gemert, Handel, Milheeze) en Laarbeek (AarleRixtel, Beek en Donk, Mariahout, Lieshout). Met het cursorisch
aanbod bereikt KunstLokaal 788 leerlingen en cursisten die – vaak
wekelijks – naar KunstLokaal komen voor een cursus of opleiding
in de disciplines Beeldende kunst, Dans, Musical en Muziek.
KunstLokaal verzorgt in nauwe samenwerking met het MOG-B voor
de harmonie- en fanfareverenigingen de muzieklessen voor meer
dan 100 leerlingen. Met speciale muziekprojecten (binnenschoolsen naschools) proberen we in samenwerking met
muziekverenigingen en basisscholen de jeugd enthousiast te
krijgen om een blaasinstrument te gaan bespelen.
De cursusmarkt voor alle cursussen en opleidingen van onze
afdelingen Beeldend, Dans, Muziek, Musical en Theater laat een
daling zien in lesgeldinkomsten en het aantal deelnemers. Het
aanbieden van betaalbare lessen in de cursusmarkt blijft een
belangrijke opdracht voor KunstLokaal. KunstLokaal streeft ernaar
hét cultuurloket van Gemert-Bakel te zijn voor met name alle
scholen uit het basisonderwijs. Behalve de reguliere cursussen
betekent dat ook werken in projecten.

Voor de scholenmarkt is KunstLokaal verantwoordelijk voor de uitvoering van het landelijke programma ‘cultuureducatie
met kwaliteit’en het KunstMenu in Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel. Zo bereikt KunstLokaal alle kinderen op de
bassischolen in drie gemeenten.
De CultuurLoper is de Brabantse uitwerking van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Kunstloc Brabant, als
provinciaal instituut voor cultuureducatie, is coördinator en penvoerder van dit traject en ondersteunt alle lokale
‘intermediairs’.
KunstLokaal bereikt hiermee alle leerlingen op het primair onderwijs. Het Kunstmenu is een activiteitenprogramma met
wisselende activiteiten in verschillende disciplines waarbij jaarlijks alle kinderen van groep 1 t/m 8 bereikt worden.
Daarnaast organiseert KunstLokaal vele cultuur educatieve projecten, muzieklessen en deskundigheidsbevordering voor
het primair en voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk CultuurLokaal).
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Bestuurlijke voornemen, besluiten en gebeurtenissen (bestuursverslag C1.407)
In het jaarplan 2021 zijn de volgende beleidsvoornemens uitgevoerd en gerealiseerd:
KunstLokaal is overgestapt naar het boekhoudprogramma Exact waarmee het boekhoudkundig proces is geharmoniseerd met De Eendracht. Beide
instellingen gebruiken één account voor de twee stichtingen. KunstLokaal heeft Exact gekoppeld aan de software voor de cursusadministratie.
In juli is onze nieuwe website gelanceerd. Zo kunnen we op een moderne manier onze doelgroep aanspreken. Deze website is die direct gekoppeld is aan
Cursad – het softwareprogramma voor een geautomatiseerde cursistenadministratie - waardoor inschrijvingen automatisch verwerkt kunnen worden.
De kantoren van KunstLokaal voor de ondersteunende diensten zijn na een korte verbouwing in juli verhuisd naar twee kantoorruimtes die direct uitzicht
hebben op de Foyer om de dienstverlening naar klanten en gebruikers beter te verlenen als hoofdhuurder van het pand. Vanaf september is de
dienstverlening van de GGD volledig verplaatst naar ons pand. De cursussen Glasatelier en Jonge Starters Muziek zijn ondanks Corona als nieuwe cursus
succesvol opgestart.

Een nieuw cultuurhuis
Het college van B&W heeft in het Coalitieakkoord 2018-2022 de wens uitgesproken om KunstLokaal en De Eendracht onder te brengen in één cultuurhuis,
het liefst binnen het centrum van Gemert. In maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd om het onderzoek naar een nieuw cultuurhuis op te starten. Een
onderzoek in 2021 naar diverse locaties moet de haalbaarheid in beeld brengen. Een cultuurhuis – waar de theaterzaal het hart van vormt voor
professionele en amateurproducties – is van groot maatschappelijk en cultureel belang is voor Gemert-Bakel. De afgelopen twee jaar zijn twee prominente
locaties de revue gepasseerd. Waar een plek binnen de kasteelmuren een mooie optie leek, bleek dat niet haalbaar. Ook een verkennend onderzoek naar de
naastgelegen kerk als cultuur-hotspot leverde geen resultaat op. In november heeft onderzoeksbureau BBN de opdracht gekregen om een
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een nieuw cultuurhuis. De zorgen omtrent de bouwkundige staat en het onderhoud van beide huidige panden
blijft groot. In deze beide panden zijn grote investeringen nodig in groot onderhoud op korte termijn.
De impact en gevolgen van COVID-19 over de laatste twee jaren zijn groot, maar de continuïteit in bedrijfsvoering komt niet in gevaar.
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Omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen (bestuursverslag C1.408)
Het vrije stichtingsvermogen bedraagt € 200.134 per 31 december 2021 en wordt aangewend voor de algemene bedrijfsvoering en de
doelstellingen van de stichting. De bestemmingsreserves zijn bedoeld voor aanschaf van leermiddelen, inventaris en instrumenten die nodig
zijn voor een gezonde bedrijfsvoering, huisvesting en de uitvoering van onze activiteiten.

Wijzigingen in de (statutaire) doelstelling (bestuursverslag C1.409)
Er zijn in 2021 geen wijzigingen geweest in de statutaire doelstellingen

Uiteenzetting van het gevoerde beleggingsbeleid (bestuursverslag C1.410)
Stichting KunstLokaal heeft geen beleggingen.

Het bestuur wordt gevormd door de overkoepelende Stichting Beheer Klankkleur waar De
Eendracht en KunstLokaal een onderdeel van zijn.
Directeur bestuurder
Dhr. R.E. Boesveld

directeur-bestuurder KunstLokaal

Raad van toezicht Stichting Beheer Klankkleur Gemert-Bakel (oprichting 19-12-2017)
Dhr. J.H.G.M. van Boxtel
lid van de raad van toezicht (voorzitter)
Dhr. H.G.W.M. Emons
lid van de raad van toezicht
Dhr. A.J.F. Sanders
lid van de raad van toezicht
Dhr. M.A.M. van Heugten
lid van de raad van toezicht
Mevr. M.G.W. van Hoogstraten
lid van de raad van toezicht
notulist: Noortje van den Elzen.

In januari 2021 heeft mevrouw van Gulick afscheid genomen van de raad van toezicht, en
neemt Dhr. van Boxtel haar taak als voorzitter over. Op 1 maart is mevrouw M. van
Hoogstraten toegetreden als lid van de raad van toezicht.
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Een schets van het het coronajaar 2021
De vermoeidheid bij medewerkers, docenten, cursisten en leerlingen
met betrekking tot alle coronamaatregelen heeft geleid tot veel
opzeggingen en annuleringen. In 2020 werden er nog veel creatieve
oplossingen gezocht maar het continu schakelen in oplossingen op
maat heeft geleid tot veel onbegrip, stress, en ongeduld.
Iedereen was wel klaar met het geven van online lessen, thuis werken,
en videolessen opnemen. Kunst & Cultuur maak je samen, in
ontmoeting met elkaar, en is van groot belang voor een vitale
leefomgeving voor alle leeftijden.
In april 2021 was er nog geen enkel uitzicht op verbetering en zal het
cursusseizoen 2020-2021 met een verlies afgesloten worden. De hoop
was dat na de meivakantie een aantal cursussen weer gegeven mogen
worden in ons pand. De intentie om na de zomervakantie alles weer op
te kunnen starten heeft maar heel even geduurd.
De lockdown in het najaar van 2021 haalde de meeste hoop op een
mooi bruisend cursusjaar weg. De uitdaging ligt er om in 2022
medewerkers én cursisten enthousiast te houden voor onze
activiteiten.
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Impact gevolgen COVID – 19
De coronamaatregelen laten een negatief resultaat zien voor 2021.
De meeste activiteiten binnen de cursusmarkt zijn doorgegaan,
of ingehaald. Bijna alle cultuureducatieve projecten voor scholen
(zoals voorstellingen, workshops, culturele dagen) zijn niet
doorgegaan en wederom verzet naar 2022. Deze annuleringen
leiden tot een extra kostenpost met omzetdaling voor KunstLokaal.
Dit heeft grote gevolgen voor KunstLokaal op financieel gebied,
maar ook op het inhoudelijk uitwerken van innovatieve plannen en
ontwikkelingen. KunstLokaal heeft aanvragen gedaan voor de TOV en
de TVL. Deze aanvragen zijn voor een deel gehonoreerd waardoor de
continuïteit van KunstLokaal niet in gevaar komt. Tevens zijn er goede
afspraken gemaakt met de gemeente om de infrastructuur van de culturele
instellingen in stand te houden.
Het telkens opnieuw verzetten van activiteiten is een doorlopende zorg geweest, wat veel extra werkdruk heeft
opgeleverd bij medewerkers.
Het is onmogelijk gebleken om alle activiteiten van 2020 in 2021 in te halen. Alle energie is erop gericht om na de
kerstvakantie van 2021 de activiteiten door te laten gaan in 2022.
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Ontmoetingsplekken in cultuur
D’n Dörpel is het centrale gebouw van waaruit KunstLokaal de
hoofdactiviteiten ontwikkelt en uitvoert. Culturele dagen voor
scholen, maar ook workshops en samenspelactiviteiten vinden
zoveel mogelijk plaats in D’n Dörpel.
KunstLokaal stimuleert en faciliteert het zichtbaar maken van
kunsteducatieve activiteiten op podia, in exposities, optredens en
deelname aan muziekverenigingen of projecten.
In 2021 zijn alle uitvoerende activiteiten stilgelegd i.v.m. de
coronamaatregelen. Dat betekent geen uitvoeringen in onze
Podiumzaal. Met Circle of Talent en Meer Muziek In De Klas wilde
KunstLokaal in 2020 een integrale aanpak van
Talentontwikkeling opzetten.
Er is wel een Muziek Akkoord gesloten tussen basisscholen,
muziekvereniging, KunstLokaal en de gemeente Gemert-Bakel
over het structureel aanbieden van muziekonderwijs op
basisscholen vanaf september 2022.
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KunstLokaal wil zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met kunst- en
cultuureducatie en een eerste oriëntatie bieden in kunst en vooral in zelf kunst
beoefenen.
KunstLokaal wil ook artistieke en vaktechnische vaardigheden van deelnemers
ontwikkelen, zodat ze op een steeds hoger - door henzelf gewenst niveau - actief
kunst beoefenen.
Doel kernfunctie 1
Zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met kunst- en cultuureducatie en een
eerste oriëntatie bieden in kunst en vooral in zelf kunst beoefenen.
Doel kernfunctie 2
Artistieke en vaktechnische vaardigheden van deelnemers ontwikkelen zodat zij
op een steeds hoger, door henzelf gewenst niveau, actief kunst beoefenen. Hiertoe
organiseert KunstLokaal cursussen, opleidingen, workshops en projecten.

Algemeen
Het Het aantal cursisten is in totaal met 14% gedaald, verdeeld over alle afdelingen. Je ziet
dat het aantal deelnemers bij met name de beeldende cursussen – voornamelijk bestaande
uit volwassenen - bijna gehalveerd is. Dit komt voornamelijk omdat deze cursussen
helemaal niet door konden gaan in verband met de coronamaatregelen. In de prognose voor
2021-2022 zien we dit weer voor Beeldende cursussen stijgen naar 167 deelnemers terwijl
Dans een kleine daling laten zien.
Aantal cursisten ‘Kennismaken’ en ‘Leren’ per Lokaal (kernfunctie 1 en 2)*

KunstLokaal totaal alle gemeentes 2020-2021
Afdeling

Beeldend
Dans
Muziek
Theater & Musical
Projecten
Eindtotaal

2019-2020 2018-2019 2017-2018

aantal cursisten

127
192
409
30
30
788

200
230
445
n.v.t.
30
910

151
207
492

150
215
471

38
888

47
883

In de onderstaande tabel is een onderscheid gemaakt tussen jeugd en volwassenen. De splitsing is gemaakt bij 18 jaar.
Afdeling

Beeldend
Dans
Muziek
Theater & Musical
Overig
Eindtotaal

tot 18 jaar

17
139
350
30
30
566

18 jaar en ouder

110
53
59
0
0
222

TOTAAL

127
192
409
30
30
788

* Een aantal cursussen is oriënterend en kennismakend.
Hierbij zijn cursisten als unieke cursist geteld, en zijn presentaties
en exposities buiten deze kengetallen gehouden.
Iedere cursist wordt per cursusvorm binnen hetzelfde Lokaal
eenmaal geteld.
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MuziekLokaal expliciet
Het aantal cursisten van het MuziekLokaal is in totaal gedaald. Voor het eerst zien we bij piano, keyboard en gitaar een daling. Als
oorzaak zien we de coronamaatregelen als belangrijke factor.
Muziekinstrumentengroepen (grootste)
Piano/keyboard
Drums/slagwerk
Houten blaasinstrumenten (klarinet/saxofoon/hobo)
Koperen blaasinstrumenten (bugel/trompet/hoorn)
Gitaar
Overig
Totaal:

2020
2021

2019
2020

107
71
39
23
34
135
409

118
83
47
28
54
115
445

Deelname van HaFa-verenigingen
KunstLokaal verzorgt in nauwe samenwerking met het MOG-B voor de harmonie- en fanfareverenigingen de muzieklessen. In totaal volgen
118 cursisten gesubsidieerde lessen bij KunstLokaal via de verenigingen. Met speciale muziekprojecten (binnenschools- en naschools)
proberen we in samenwerking met muziekverenigingen en basisscholen de jeugd enthousiast te krijgen om een blaasinstrument te gaan
bespelen. We zien een kleine stijging in het aantal leerlingen, met uitzondering van Gemert in 2020-2021. In de prognose van 2021-2022
zien we hetzelfde beeld, waarbij het totaal aantal leerlingen weer daalt onder de 100 leerlingen.
2020
2021

2019
2020

Muziekvereniging Elsendorp

27
12
26
12
13
1
24
3

21
13
21
9
19
1
22
4

Eindtotaal

118

110

Muziekvereniginen Gemert-Bakel)
Fanfare Concordia – De Rips
Fanfare St. Cecilia – Handel
Fanfare St. Cecilia – Milheeze
Fanfare St. Lucia – De Mortel
Harmonie Excelsior - Gemert
Jachthoorn en Trompetterkorps - Gemert
Harmonie Musis Sacrum - Bakel
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Kernfunctie 3: kunstzinnige vorming 'doen'
Doel
Mensen die actief met kunst bezig zijn stimuleren en faciliteren om dit te laten zien op een podium, in exposities, optredens, deelname aan
muziekverenigingen of projecten.

CultuurLokaal
In het jaarverslag van CultuurLokaal staan alle activiteiten die zijn uitgevoerd in samenwerking met de basisscholen. De onderwijsmarkt is een
belangrijke functie waarbij KunstLokaal een sleutelrol vervult ter bevordering van de participatie van kinderen in cultuureducatieve activiteiten.

Overige activiteiten KunstLokaal: uitvoeringen en presentaties
Ondanks de hoop dat er na de zomervakantie geen nieuwe lockdown zou komen,
is er toch weer een strenge lockdown gekomen in het najaar van 2021.
Net als in 2020 zijn alle activiteiten en voorstellingen geannuleerd in 2021.
Spotlights in de Podiumzaal
PopLokaal in De Bunker.
KerstKabaal in Theater De Eendracht (verzet naar Pasen 2022).
DansLokaal in Theater De Eendracht.
MusicalLokaal in Theater De Eendracht.
Open Dag (in samenwerking met Gemert mert)
Open lesweek (start cultureel jaar)
Kunstmenu (proef-workshopdagen)
Cultureel festival (in samenwerking met Kasteel Gemert)
Exposities (voor cursisten en expo’s samen met Kunst Op Locatie)
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Raad van
Toezicht

Organogram

Directeur
bestuurder
Remko Boesveld

Cultuur
coordinator

Financieel
manager

Masha Meegdes

Wim Smulders

Administratie

Facilitair/
Interieur

Annelies van Geffen
Lonneke Verhoeven

Arno/Jolanda/Wilma

Cursusmarkt
Beeldend | Dans
Muziek | Beeldend

Projecten
Workshops

Onderwijsmarkt
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs

Diverse docenten (loondienst,ZZP, vrijwilliger)

KunstLokaal 2021; sociaal in het kort
Medewerkers KunstLokaal

2021

2020

2019

totaal aantal medewerkers

43

44

45

totaal in dienst

9
2
7
2

11
0
10
1
1

14
2
12
2
2

34

33

31

31
3
2

30
3
2

28
3
2

(waarvan docent)
onbepaalde tijd
bepaalde tijd
(waarvan vervanging)
(uit dienst in 2021):

totaal overige medewerkers
Freelance/ZZP *
Vrijwilligers
(waarvan docenten)
*Exclusief incidentele inhuur projecten

(2)

Klankbordgroep
Mevr. Karin Snijders - docent beeldend
Mevr. Jacqueline Verhofstad (secretaris) - docent muziek/pop
Dhr. Wilbert Kivits - docent muziek/klassiek
Mevr. Neeltje van Doore - docent muziek/musical
Mevr. Rita Vogels - docent dans
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Jaarverslag CultuurLokaal 2021
Over CultuurLokaal

KunstLokaal streeft ernaar hét cultuurloket van Gemert-Bakel te zijn. Behalve de reguliere cursussen betekent dat ook werken in projecten, met
het onderwijs en andere samenwerkingspartners. CultuurLokaal is de afdeling die zich bezig houdt met dit soort cultuureducatieve projecten. De
cultuurcoördinator onderhoudt contacten met scholen (PO en VO), organisaties en verenigingen en organiseert, coördineert of ondersteunt
projecten die ontstaan vanuit een vraag van het onderwijs of een mogelijk aanbod vanuit een organisatie/vereniging.
Belangrijkste activiteiten zijn de uitvoering van het provinciale programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en het KunstMenu. Beide
activiteiten worden uitgevoerd op alle basisscholen in Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek.

Cultuureducatie met kwaliteit: De Cultuur Loper (DCL)
Ook in 2021 zaten we nog volop in de coronacrisis, wat zijn uitwerking had op de mogelijkheden die de scholen zagen om activiteiten te doen in
het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.
.

Cultuureducatieve activiteiten in het kader van De Cultuur Loper
GEMERT-BAKEL
In 2021 is er vanuit CMK in Gemert-Bakel voornamelijk ingezet op
verwondering van leerlingen én leerkrachten binnen domein 3 (het
domein van de grote kunsten, waarbinnen de leerling zich als publiek
ontwikkelt) en op de ontwikkeling van schooloverstijgend lesmateriaal
rondom het lokale project Gemert Vorstendom. Dit brede
erfgoedproject kan structureel ingezet gaan worden in de bovenbouw
van de basisscholen, en heeft de potentie om in samenwerking met

BOEKEL

andere lokale partijen verder uit te groeien.

In Boekel zijn in 2021 voornamelijk de Regenboog en de
Uilenspiegel actief gebleven binnen CMK. De Regenboog heeft het
eerder gestarte traject rondom het ontwikkelen van onderzoekend
vermogen binnen de JEELO-thema’s doorgezet. Hierbij zijn een
trainer en een co-teacher beeldende kunst ingezet. Op de
Uilenspiegel is men enerzijds gestart met een co-teaching traject
rondom muziek en anderzijds lopen er gesprekken om het
portfolio procesgerichter in te zetten. Beide trajecten krijgen een
vervolg in 2022.

LAARBEEK
In Laarbeek is een aantal scholen voornamelijk bezig geweest met
de plannen die in 2020 ingezet zijn, uiteindelijk in 2021 af te
ronden. Enkele scholen, waaronder Breinplein, ’t Otterke en De
Raagten zijn nieuwe trajecten gestart met onder andere trainingen
en coaching. Voor enkele andere scholen stond het traject stil; dat
had niet alleen te maken met corona maar ook met
directeurswissels in de scholen. Voor 2022 zijn er weer nieuwe
plannen gemaakt.

2021
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PO – Kunstmenu
In 2020 was KunstLokaal op 5 scholen betrokken bij de organisatie
van de muzieklessen en deskundigheidsbevordering in het kader
van de Impuls Muziek. De cultuurcoördinator heeft in overleg met de
scholen de subsidies aangevraagd, het programma vormgegeven en
muziekdocenten ingezet. Naast de scholen die deelnemen aan de
Impuls Muziek, draaiden er ook muziekprojecten op de Havelt, de
Kastanjelaar, de Bakelaar en de Berglaren.

PO – Meer Muziek inde Klas
Het plan was om per schooljaar 2020-2021 officieel te starten met
“Meer Muziek in de Klas” maar vanwege corona is dat een jaar
uitgesteld. Desondanks zijn er wel muziekprojecten uitgevoerd.
In 2021 was KunstLokaal op vier scholen betrokken bij de organisatie
van muziekprojecten zoals muziekklassen, blazersklassen en
slagwerkklassen: de Havelt, de Kastanjelaar, de Bakelaar en de
Berglaren.
.

PO- Gemert Vorstendom

VO – diverse CKV-dagen / cultuurdagen
IVanwege corona heeft de jaarlijkse CKV-dag voor het VMBO in maart
online plaatsgevonden. Ongeveer 350 leerlingen kregen online twee
workshops en keken naar een improvisatievoorstelling waarvoor zij
vooraf input hadden kunnen leveren.
De Dag van de Muziek voor 175 havo/vwo-leerlingen in september vond
wel zoals vanouds plaats en was een groot succes; iedereen was blij om
voor het eerst in twee jaar weer eens zo’n workshopdag mee te maken

In 2021 startte KunstLokaal met de ontwikkeling van een educatief
project rondom “Gemert Vorstendom”. In een belronde langs de
scholen zijn de wensen en behoeftes opgehaald, vervolgens is met
een expertteam een kader uitgezet. Een educatief ontwerper is aan
de slag gegaan met inhoudelijke input vanuit de heemkundekring en
begin 2022 vindt er een gesprek plaats met een klankborgroep
vanuit het onderwijs over een eerste versie van het materiaal. In
2022 wordt het verder uitgewerkt, vinden er pilots plaats en kan het
onderwijs vanaf schooljaar 2022-2023 aan de slag met het project.
Gezien de modulaire opbouw kan het project de komende jaren
blijven groeien. Dit project wordt mogelijk gemaakt vanuit CMK.
.

Kunstcafé
Na een ‘coronapauze’ van 1,5 jaar zagen KunstLokaal, de Bibliotheek en
de Eendracht de mogelijkheid om weer eens een Kunstcafé te
organiseren. Gekoppeld aan het Jan van Gemert-jaar genoten ongeveer
veertig bezoekers in de foyer van De Eendracht van een lezing over het
leven van Jan van Gemert. Vanaf voorjaar 2022 staan er weer diverse
Kunstcafés op de planning.

Textiel Proeverij
Vanwege corona zijn er weinig trainingen of inspiratiesessies voor het
onderwijs georganiseerd. Alleen de Textiel Proeverij in het najaar kon
met zes deelnemers doorgaan. Deelnemers waren erg enthousiast er
gaven aan uit te kijken naar een volgende inspirerende training of
workshop.

Overige (vaste) projecten
Vaste ‘kleine’ projecten als Jet en Jan (in samenwerking met
Boerenbondsmuseum) en Verhalen op het Podium (in
samenwerking met de Bibliotheek) konden dit jaar maar ten
dele worden uitgevoerd vanwege corona.

2021
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2022 zal, als – hopelijk – post-corona jaar, in het teken staan van herstarten met de scholen in hun individuele CMK-trajecten, het alert zijn
op kansen om vanuit CMK extra kwaliteit en betekenis toe te voegen aan activiteiten, het uitrollen van Meer Muziek in de Klas en een brede
samenwerking met het onderwijs en andere (cultuur- en welzijns)partijen rondom de inzet van de gemeentelijke NPO-gelden. Uiteraard
krijgen ook grote projecten als het Kunstmenu en de CKV-dagen weer de nodige aandacht.

Meer
talenten
in
cultuur!!
Plannen KunstLokaal 2022
De uitgestelde teamdag – in verband met corona - voor
vaste medewerkers van KunstLokaal én De Eendracht is
eind 2021 afgerond en levert de input voor beide
organisaties om een visie vast te stellen voor 2022-2026.
De Eendracht én KunstLokaal gaan een gezamenlijke
brochure huis-aan-huis uitbrengen voor het nieuwe
culturele seizoen 2022-2023.
Met de plannen van de gemeente Gemert-Bakel voor de
besteding van de NPO gelden (Nationaal Programma
Onderwijs) aan Muziek en Cultuur liggen er veel kansen
voor KunstLokaal om Circle of Talent en Meer muziek in
de Klas uit te voeren in samenwerking met andere
culturele partners in Gemert-Bakel.

Het belangrijkste is om het consumentenvertrouwen te
herstellen zodat cursisten na twee jaar coronavrij kunnen
genieten van onze producten en diensten. Vanaf medio
februari 2022 staan in principe alle lichten op groen om weer
presentaties en activiteiten te organiseren. Er zal veel
aandacht gaan naar het onderzoek naar een nieuw cultuurhuis
wat bepalend zal zijn voor de toekomst van alle culturele
organisaties in Gemert-Bakel.

