
 

 

   

 

Beste partner van Cultuurkade, 

 

 

"Sometimes it snows in april" 

April doet wat hij wil. Van heerlijk genieten van 18 graden naar een weekend met sneeuw. Deze 

wisselvalligheid past goed bij deze periode. Komt er een verandering in de maatregelingen rondom Covid? 

Of toch niet? Kunnen we bestaande voorstellingen omzetten in een digitale variant? En welke invloed heeft 

dit op het programma van aankomend schooljaar? Wij kiezen voor de zonnige variant! Deze positiviteit 

wordt kracht bij gezet door de geboorte van de prachtige dochter van Dorian: Elin. Een lief, ontspannen en 

tevreden meisje. Dan kunnen we toch alleen nog maar stralen? Laat de zomer maar komen! 

 

Hartelijke groet, Susanne, Fieke, Rosanne en Ilona  

  

 

Lokaal nieuws  

 

 

 

 

Elin, dochter van Dorian 

Op 16 februari is Elin geboren, de prachtige 

dochter van onze collega Dorian Verkuijlen. 

Dorian en haar dochter maken het goed. We 

hebben Elin leren kennen als een ontspannen 

en tevreden meisje. Dorian geniet nog tot en 

met de meivakantie van haar 

zwangerschapsverlof.  
 

 

 

Jaarverslag Cultuurkade 2020 online 

'Het enige dat gelijk blijft, is dat alles 

verandert.’ Met deze woorden van de Griekse 

filosoof Heraclitus openen wij het jaarverslag 

van 2020. Want deze woorden zijn nu, ruim 

2500 jaar nadat hij ze vermoedelijk 

uitgesproken heeft, actueler dan ooit. Bij 

Cultuurkade kijken we terug op een jaar zoals 

nooit tevoren. Naast alle uitdagingen die dit 

met zich meebracht, gaf het ook ruimte om 

zaken met een nieuwe, frisse blik te bekijken. 

We zijn trots op wat we dit jaar bereikt hebben 

en kijken terug op een jaar waar wij onze 

creativiteit en flexibiliteit volop konden 

inzetten. Lees hier het jaarverslag. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=7126dedd14&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=20ced69788&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=ecc68e82d5&e=21e7b386e6


 

 

 

 

Van annulering naar online 1-2tjes 

in januari en februari waren de scholen 

gesloten vanwege Corona maatregelen. Helaas 

konden een flink aantal kinderen van de 

groepen 4, 5 en 6 niet live genieten van de 

toen geplande dansduetten van De Stilte, de 1-

2 tjes. Omdat wij het erg jammer vinden dat 

een groot aantal leerlingen deze voorstelling 

en een workshop hebben misgelopen, heeft de 

Stilte nu een online variant gemaakt. De 

groepen die het betrof hebben hier informatie 

over ontvangen en kunnen nu, op een moment 

dat het hen zelf goed uitkomt, toch met de 

kinderen de voorstelling zien en de workshop 

uitvoeren. Lees verder. 
 

 

 

Van Heartbeat naar Heartbeat@school - 

Van toeschouwer naar maker 

HeartBeat@school is het programma dat 

SALLY Dansgezelschap Maastricht en 

philharmonie zuidnederland aanbieden aan 

scholen die voor dit seizoen hebben 

ingeschreven voor het dansconcert HeartBeat. 

De beperkingen door het Coronavirus hebben 

uiteindelijk geleid tot een creatieve live online 

workshop van één uur. De dampende 

voorstelling Heartbeat is getransformeerd via 

een aantal tussenstappen van een voorstelling 

in de Blauwe Kei naar een project waarbij de 

leerlingen zélf aan de slag gaan als performer: 

de leerling als maker staat centraal. Lees hier 

meer. over dit bijzondere project. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=25dbc559d8&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=4df67a49bd&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=4df67a49bd&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=47c679aad6&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=50712803b8&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=32a7e01681&e=21e7b386e6


 

 

Digitaal lesprogramma Meet-up Meierijstad 

is een digitaal erfgoedproject waarbij lokaal 

erfgoed wordt verbonden aan het landelijke 

geschiedeniscurriculum voor vwo. “Denkend 

over mijn les over 'Steden en Burgers in de 

Lage Landen van 1050-1700', rij ik naar school 

langs prachtige regionale monumenten. Hoe 

kan ik leerlingen in de geschiedenislessen 

uitdagen om met dat lokaal erfgoed aan de 

slag te gaan? ” Met die vraag zette Hellen 

Janssen, docent geschiedenis op het Zwijsen 

College in Veghel, een bijzonder proces in 

beweging waaruit Meet-Up Meierijstad is 

voortgekomen. Een erfgoedproject waarbij 

lokaal erfgoed wordt verbonden aan het 

landelijke geschiedeniscurriculum voor vwo. 

Lees meer. 
 

 

 

Tijdelijke subsidieregeling voor kunst- en 

cultuursector 

De kunst- en cultuursector is getroffen door 

het Corona-virus. Denk aan de kunst- en 

cultuursector in zijn algemeenheid, de lokale 

culturele infrastructuur in Meierijstad en lokale 

zelfstandig kunstenaars, musici, dansers. De 

tijdelijke subsidieregeling Kunst- en 

Cultuurfonds Pop-up 2021 biedt de lokale 

culturele kunst- en cultuursector 

ondersteuning. Het doel van deze 

subsidieregeling is het ondersteunen en 

stimuleren van professionele makers uit de 

gemeente Meierijstad, als gevolg van het 

Corona-virus geen activiteiten en projecten 

kunnen uitvoeren. Lees hier meer over de 

regeling of ga naar de website van de 

gemeente.  
 

 

 

Overig nieuws  

 

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=863727bc0a&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=a039f59976&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=39cd79e06a&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=39cd79e06a&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=3817918e63&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=d31de4abeb&e=21e7b386e6


 

 

Inspiratie voor het VO: De expositie van Eva 

Jospin  

Ontdek de sprookjesachtige werelden van Eva 

Jospin. Met simpel bruin karton creëert Jospin 

indrukwekkende monumentale installaties.  

De digitale deuren van Het Noordbrabants 

Museum zijn geopend, waardoor je deze 

expositie online kan bekijken. Een mooie 

inspiratiebron voor de start van een creatieve 

les. Daarnaast organiseert Het Noordbrabants 

Museum in samenwerking met literair 

productiehuis De Nieuwe Oost | Wintertuin 

een schrijfwedstrijd: Woordkunstenaars 

gezocht. Meer informatie over de 

tentoonstelling en de wedstrijd kun je hier 

vinden.  
 

 

 

Start inschrijving Museumschatjes 2021-

2022 op 1 juni 

Wij zijn blij te mogen aankondigen dat 

Museumschatjes ook volgend schooljaar weer 

gerealiseerd kan worden. Dit jaar zijn veel 

museumbezoeken door Corona niet 

doorgegaan. In schooljaar 2021–2022 hopen 

we weer veel leerlingen van het basisonderwijs 

in de Brabantse musea te kunnen begroeten. 

Basisscholen kunnen hun leerlingen vanaf 1 

juni aanmelden via de website van de Erfgoed 

Brabant Academie. Lees hier meer over 

museumschatjes. 
 

 

 

Nieuwe website van de CultuurLoper 

Het landelijke programma Cultuureducatie 

met Kwaliteit (CmK) wordt in Brabant 

uitgevoerd met behulp van de CultuurLoper. 

Begin dit jaar is de derde periode van CmK van 

start gegaan. Tegelijkertijd is de website van de 

CultuurLoper vernieuwd. Ben je benieuwd? 

Neem dan snel een kijkje.  

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=e08883b938&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=501ff23b2f&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=d2a0cf82fd&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=d2a0cf82fd&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=28639ff180&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=cb53fa914b&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=5e43ea1dc5&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=9e9f50d16b&e=21e7b386e6


 

 

Buitenste Binnen : Kunst maken op en met 

het schoolplein 

Bijzondere tijden vragen om speciale 

workshops. BuitensteBinnen is er zo eentje: 

helemaal coronaproof! Kunst maken op en 

met het schoolplein. Welke geluiden maakt het 

speeltoestel? Hoe dans je op 

stoepkrijtcreaties? Welk theaterverhaal vertelt 

het plein jou? Welk bouwwerk past bij het 

gebouw? Tijdens onze BuitensteBinnen-

workshops ontdekken en gebruiken leerlingen 

het schoolplein zoals ze dat nog nooit eerder 

hebben gedaan. Lees verder. 
 

 

 

Ontwerpopdracht voor jongeren van 12 t/m 18 jaar 

 
Ontwerp een Break Out Hero en vertel jouw verhaal! 

Je gevoelens vertalen in een Break Out Hero om zo je ervaringen in de coronatijd te delen met anderen. 

Het is een nieuw project vanuit Phoenix Cultuur om jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar uit 

heel Meierijstad een hart onder de riem te steken. 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=b5bf2e6a07&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=9ad7c12e79&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=3fc7e6717d&e=21e7b386e6


 

 

Gratis online inloop spreekuur 

Vakspecialist Drama op 14 april 

Voel jij je futloos omdat je geen inspiratie hebt 

voor leuke energizers? Krijg je acute migraine 

van de chaos in jouw klas tijdens de dramales? 

Of schijt je 7 kleuren stront bij de gedachte een 

groep 8 musical te moeten organiseren in deze 

besmettelijke tijden? Kun jij wel wat tips & trics 

gebruiken? Voor je lessen drama van voor de 

musical vangroep 8? Neem dan op 

woensdagavond 14 april tussen 19:30 - 20:30 

uur deel aan het gratis online inloop 

spreekuur, de inloggegevens staan hier.  
 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

Leerkrachten inspiratie bijeenkomsten schooljaar 2020 - 2021:  

• 19 mei, 15.00 - 16.30 uur Kunstructeur Kick-off voor leerkrachten uit Sint-Oedenrode (nog 

onder voorbehoud)  

Aanmelden kan via de link.  

 

icc bijeenkomsten:  

• 9 juni, 14.45 -17.00 uur presentatie kunstmenu  

icc cursus Schijndel schooljaar 2020-2021  

• 19 april, 15.00 uur online bijpraten  

• 29 juni, 09.00 - 16.00 uur icc training  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=e3c9b0d112&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=daa9a0d581&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=bfa8c942d9&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=ae4ff4bae3&e=21e7b386e6
mailto:info@cultuurkade.nl
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https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=b2b0f7ed57&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=728312d47f&e=21e7b386e6


 

 

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. 

Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen 

leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening 

vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip 

voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter 

door kennen. 

 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de 

eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs 

zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we duizenden 

leerlingen elk jaar weer inspireren.  

 

 

 

Wil je de instellingen voor het ontvangen van deze nieuwsbrief veranderen? Je kunt  

hier je gegevens wijzigen of je hier uitschrijven voor de nieuwsbrief.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlengde Noordkade 10-12 

5462 EH Veghel 

06 - 45 007 952 

www.cultuurkade.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/profile?u=09a982541311381f15d6be910&id=b68318c677&e=21e7b386e6&c=493f715d46
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http://www.cultuurkade.nl/
http://www.cultuurkade.nl/
https://www.facebook.com/cultuurkade.meierijstad.1?fref=ts
https://twitter.com/cultuurkade


 


