Muziek en KunstWijs en Partners status informatief

Landelijk

Geldstroom

Naam organisatie Status

Subsidie van Fonds voor
regering
Cultuurparticipati
e
(FCP)

Professionals

10-03-17
Gebied

Organisatie
doelstelling
Cultuur dichter bij
de mensen
brengen dmv
educatie en
participatie
projecten

Project naam

Uitvoering

Cultuureducatie met Kwaliteit Alle 12
(CmK)
provincieen
(2013-2017)
hebben na
inschrijving de
projecten
uitgekozen
Muziek in ieder kind

Provinciaal

Subsidie van Cultuurmij Oost
provincie

Professionals

Impuls Muziek
(2015)

Adviseurs
Bevorderen van
deskundigheid
cultuureducatie en
participatie
(fusie tussen EduArt en KCG)

In Gelderland zijn 25 CmK
projecten gehonoreerd
Titel project Berkelland:
Pleinkunst

CUDance!
C-Zicht
Subsidie CMK Gelders Erfgoed

Verbreding en
versterking
erfgoedveld

Regionaal

Gebundelde Cultuur en
subsidie van erfgoedpacten
praticiperend Achterhoek
e gemeenten

Gebieds gericht
Gemaakt in Gelderland
cultuurbeleid met project titel: Old Souls-New
als doel
Magic
eenhoogwaardig
cultuur en erfgoed
klimaat.

Profs en amateurs

Regionaal

Professionlas

Provinciaal

Reizen in de tijd (digitale
leerlijn)

Structurele
ouderenparticipatie Oost
Gelderland

Samenwerking
tussen
1. BeweegWijs
2. Muziek en
KunstWijs
3. Rita Rikhof
Music
4. ProjectWijs
VMBO Dans
Cultuureducatie
leerlijnen
4 scholen nemen
deel aan de
ontwikkeling van
de leerljn in
Berkelland
Samenwerking
tussen M&KW en
Mirjan Koldeweij

Doelstelling

Regie

Leerlijnen cultuureducatie ontwikkelen
In beeld brengen wat leren leerlingen van
cultuureducatie leren

Fonds voor
Cultuurparticipatie

Leerlingen leren onder schooltijd
muziekinstrumenten bespelen
Leerkrachten bijscholing Muziek
Berkelland plan: 1-2-3 zang ism Muziek en
KunstWijs AMV+ docenten en leerkrachten te
scholen
Ontwikkeling leerlijn tav leerling, juniorcoach,
combi-functionaris. pleinontwikkeling en
teamtraining
Inhoud: Laagdrempelige muziek, dans en theater
activiteiten onder schooltijd aanleren en in de
pauze uitvoeren

Fonds voor
Cultuurparticipatie
Fonds voor
Cultuurparticipatie

Beweegwijs legt
verantwoording af
aan Cultuurmij
Oost en zij leggen
verantwoording af
aan FCP

Beweegbevordering VMBO leerlingen
implementatie cultuureducatie in beleid

Cultuurmij Oost
Cultuurmij Oost

Band tussen onderwijs , culturel ecommissies en KunstWijs ism
musea, erfgoed, historische kring versterken
Cultuurmij Oost en
Gelders Erfgoed

o.a. Samenwerking tussen bedrijf KMG (Kroon
Machinebouw Group) in Neede, KunstWijs en
Mirjan Koldeweij. Kiveldschool en Diekmaat
bezoeken bedrijf en krijgen workshop
etsenmaken van kunstenares Laura Casas Valle
Berkel theater op drijvend podium project in
Berkelland

Samenwerking
Samenwerking waarbij ouderen participatie
tussen M&KW en centraal staat. Ouderen doen regelmatig een
Harry ten Brinke project ism een basisschool en een kunst
aanbieder. Hiervoor worden in Berkelland de
contacten die M&KW en KunstWijs hebben
ingeschakeld.

Provincie/
Cultuurtuur en
erfgoedpack
programma

Provincie/
Cultuurtuur en
erfgoedpack
programma

Stichting
Muziek en
KunstWijs

?

Gemeentelijk Subsidie van
gemeente

Professionals
HBO diploma
Docent Muziek en docenten met een Instrumentaal diploma

Stichting 3de
Berkel
compagnie

Gebieds gericht
Alle plannen zowel in
cultuurbeleid met Duitsland als in Nederland die
als doel De Berkel een relatie hebben met de
Berkel op elkaar af te
stemmen.

Cultuurpartner in
Berkelland
1. AMV
2. KunstWijs
3 Theater

Subsidie
bedrag van
gemeente

Sengno collectief

Gemeentelijk

Subsidie
bedrag van
gemeente

BeMO

HBO conservatorium
diploma
instrumentaal

Gemeentelijk

Activiteiten in het
kader van De
Berkel.
Nieuwe
samenwerkingsvo
rmen ontdekken

AMV+
1a. AMV-Basis
Algemene muzikale vorming
in de basisschool onder
schooltijd voor alle
leerlingen(onderwijs doelen)

Oude Berkelarmen worden in ere hersteld en
gebouwen en bouwwerken langs de Berkel
worden gerestaureerd.
Exposities en lezingen,

Leerkrachten geven zelf muziekles als onderdeel Basisschool
van lesprogramma van de basisschool

Aanbestedingsbrief 25-4-2-13
en bijlage programma AMV+
1b. AMV-Plus
1c. AMV-Extra

1d. AMVInstrumentaal/
Vocaal

2. KunstWijs

Master
Kunsteducatie

Regionaal

Instrumentale
lessen en zang in
alle kernen van
Berkelland

Muziek lessen geven op alle
instrumenten

Overkoepelende Alle 14 HAFA orkesten in
organisatie die alle Berkelland
Muziekvereniging
in Berkelland
vertegenwoordigd

Hout
Koper
Slagwerk
Toetsen
Snaren
Zang
Muziek maken op
instrumenten:
Hout
Koper
Slagwerk
(geen toetsen,
snaren en zang)

12-15 lessen door vakdocenten Muziek
aan groep 1 t/m 8
School specifieke
muzieklessen/muziekprojecten
Aanbod gestuurd
(leerling gebonden budget per schooljaar)
Instrumentale en vocal(zang) verkenning onder
schooltijd.
Samenwerking orkesten en Segno (e.o) tbv
Basisschool Algemene Instrumentale
Verkenning (B-AIV), uitvoering AMV+ Extra,
Muziek in de Klas/In ieder kind muziek
Advies, bemiddeling, programmering en
financiële afhandeling van kunst en
cultuureducatie en (evt participatie) aanbod
voor het (basis)onderwijs.
Muzieklessen geven aan
a. Particulieren
b. Orkestleerlingen (lesgeld subsidie regeling van
toepassing)
c. Zang
d Algemene Muzikale Vorming na-schools
(hobby)

Muziek en
KunstWijs
Muziek en
KunstWijs

Muziek uitvoeren als hobby en
vrijwtijdsbesteding
1. Concerten en concoursen
2.Eigen wervingsproramma
3.Eigen AMV les
4.Windkracht 6 (HAFA project)

Bestuur vd
orkesten

Muziek en
KunstWijs

Muziek en
KunstWijs

Segno collectief

