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KLEURinCULTUUR brengt op kleurrijke wijze naschoolse kunst- en cultuureducatie in de
verschillende stadsdelen, buurten en wijken van Almere. Wij doen dit met de Kunstbus in de wijk, op brede
scholen, in Artlabs en met het Leerorkest. KLEURinCULTUUR is er voor álle kinderen in Almere. Onze
primaire doelgroep betreft kinderen van 4 tot en met 14 jaar en in het bijzonder kinderen die opgroeien in
de zogenoemde aandachtswijken. Samen met culturele en sociale partners werken we aan verbreding en
verdieping van naschoolse cultuurparticipatie. 

Met de toekenning van de gemeentelijke subsidie voor 2020 en de toekenning vanuit Cultuurfonds Almere
voor de ontwikkeling van KLEURinCULTUUR TV heeft KLEURinCULTUUR de professionaliseringslag die
in 2019 werd ingezet voort kunnen zetten én een stap kunnen maken m.b.t. digitalisering.

De wereld is veranderd sinds de coronacrisis. Het team van KLEURinCULTUUR heeft hier direct op
ingespeeld met de lancering van KLEURinCULTUUR TV en diverse andere projecten. De digitalisering
heeft geleid tot continuïteit van ons aanbod. Deze crisis heeft ons geleerd dat we een flexibele organisatie
zijn. De werkelijkheid kan zomaar ineens veranderen, op die veranderingen blijven wij inspelen. 

KLEURinCULTUUR heeft in 2020 in totaal 12.039 kinderen bereikt met de Kunstbus, wijkgerichte
activiteiten, vanuit de Artlabs en de Leerorkesten en op de Brede Scholen. Daarbovenop heeft
KLEURinCULTUUR TV, het digitale aanbod van KLEURinCULTUUR, 17.234 views behaald. Met ons
algehele aanbod hebben we in 2020 een totaal bereik van 229.273 gehad. In 2020 hebben we wegens
maatregelen 25 weken lang, verspreid over het jaar, geen activiteiten kunnen plannen. Sinds de eerste
maatregelen van kracht gingen, zijn de evenementen waarbij we doorgaans een groot bereik hebben niet
doorgegaan. Relatief gezien hebben we in 2020 dus meer kinderen bereikt dan in 2019. 

Middels dit verslag willen wij u graag een overzicht geven van onze activiteiten en een aantal
hoogtepunten van 2020. 

Namens het bestuur en de leidinggevende van KLEURinCULTUUR:  

Biza Shalmashi, zakelijk- en artistiek leider 
Hanh Nguyen, Voorzitter
Jordi Conijn, Penningmeester
Hilde Swart, Secretaris
Wandana Biekram, Algemeen bestuurslid
Harry Vogel, Algemeen bestuurslid
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VISIE

Bij KLEURinCULTUUR geloven we dat ieder kind cultureel en kunstzinnig talent en passie heeft.
Door ons veelzijdige en toegankelijke aanbod kunnen wij kinderen inspireren, stimuleren en
motiveren in het ontdekken en ontwikkelen van hun talent.

MISSIE

KLEURinCULTUUR is dé Almeerse aanbieder van kwalitatief naschools kunst- en cultuuraanbod.
Wij zijn expert in het aanbieden van verdiepende themareeksen en doen dit vanuit een
faciliterende houding waarbij inspraak van de kinderen als doelgroep en mede- beslissers vanuit
de kunstcommisssie leidend is. Ons aanbod is toegankelijk voor ieder kind, in alle wijken van
Almere met als doel om gelijke ontwikkelkansen, ontspanning en sociale participatie voor ieder
kind mogelijk te maken. Daarnaast willen we in iedere wijk een Artlab. Wij zijn er voor het
Almeerse kind en richten ons daarbij in het bijzonder op kinderen die niet als vanzelfsprekend met
kunst en cultuur in aanraking komen. Om die reden zijn de activiteiten in de Artlabs tegen zeer
geringe vergoeding toegankelijk en is ons digitale aanbod kosteloos te bekijken via
KLEURinCULTUUR TV.

TEAM

Het team van KLEURinCULTUUR bestaat uit een zakelijk- en artistiek leider, een
projectcoördinator, een medewerker marketing en communicatie en ruim 67 kunstvakdocenten.
Alle medewerkers zijn ZZP-er.



De gele Kunstbus van KLEURinCULTUUR komt
op plekken waar geen vaste locatie voor
activiteiten is. Kunst kan een buurt of plek
aantrekkelijker maken en het woongenot
verhogen. Wij staan open voor signalen uit de
wijken en zorgen vervolgens voor passend
aanbod. KLEURinCULTUUR vervult hiermee
een verbindende rol tussen de bewoners en de
aanwezige kunstenaars, culturele ondernemers
en andere in de wijk aanwezige organisaties. In
de bus worden tafels, banken en allerlei
creatieve materialen meegenomen waarmee de
activiteiten op locatie uitgevoerd kunnen
worden. De Kunstbus is ingericht met kasten en
voldoende opbergruimte. De Kunstbus wordt
ook ingezet voor het vervoer van de
instrumenten voor het Leerorkest. 
In 2020 heeft de Kunstbus o.a. bij de volgende
evenementen en locaties
gestaan: Sterrenschool de Ruimte, Goed met
Geld (project i.s.m. de Schoor), Buitenkunst
(i.s.m. KIDD/Bonte Hond), in het Beatrixpark,
het Koggepark, het Almeerderstrand, het
Ebenezer Howardpark, CruyffCourts in Almere-
Buiten, het Playground in Almere-Stad en nog
veel meer. Tijdens de intelligente lockdown is de
Kunstbus onderdeel geweest van de parade die
we i.s.m. de Schoor in de Bouwmeesterbuurt
hadden uitgezet. Sinds de zomervakantie heeft
de Kunstbus door de hele stad heen gestaan
met activiteiten die enorm goed bezocht
werden. Dit hebben we het hele jaar door
opgeschaald wanneer dit mogelijk was.
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KUNSTBUS



We geven de nieuwe generatie creatieve Almeerse kunstvakdocenten de ruimte om zich bij
KLEURinCULTUUR te ontplooien. Hierdoor blijft ons aanbod bij de tijd en bereiken we kinderen
die geprikkeld worden door nieuwe verhalen en vertelvormen. Het docententeam bestaat uit een
hecht Almeers netwerk met professionals uit allerlei disciplines. Hier komen veel onderlinge
samenwerkingen uit voort waarin zij samen naar buiten treden. Al onze kunstvakdocenten zijn
afgestudeerd aan kunstvakopleidingen. Als kunstvakdocent bij KiC moet je een visie hebben op
cultuuronderwijs. Je moet je visie kunnen verwoorden en cultuurdrager zijn en dus zelf regelmatig
deelnemen aan culturele activiteiten. De komende jaren gaan we criteria ontwikkelen waarmee wij
de competenties van onze kunstvakdocenten toetsen tijdens een jaarlijks evaluatiegesprek. Het
gaat daarbij om de artistieke competenties, pedagogisch-didactische competenties,
interpersoonlijke competenties, omgevingsgerichte competenties en kritisch-reflectieve
competenties. 
Onze kunstvakdocenten vervullen tevens de combinatiefunctie en zijn cultuurcoaches. Bij
KLEURinCULTUUR zien we de combinatiefunctie als een vanzelfsprekende versterking van
verschillende beleidsterreinen. Cultuur staat bij ons niet op zichzelf, maar heeft altijd een
aanraking met sport, welzijn en de creatieve industrie. Bij KLEURinCULTUUR noemen we een
combinatiefunctionaris 'Cultuurcoach'. Cultuurcoaches hebben een voorpostfunctie in de wijk als
belangrijkste doel om de jeugd van Almere op een laagdrempelige manier kennis te laten maken
met het (sport-) en cultuuraanbod in Almere. Hier hebben we tijdens de verschillende lockdowns
dit jaar baat bij gehad. De cultuurcoaches hebben, net als de kinderopbouwwerkers van de
Schoor, kinderen die extra kwetsbaar zijn in het vizier. Hierdoor hebben we deze om en nabij 500
kinderen een sport- en cultuurtas kunnen geven. De 500 tasjes waren gevuld met materialen
waardoor de kinderen een aantal van workshops op KLEURinCULTUUR TV thuis konden
uitvoeren. De cultuurcoaches zetten zich in voor alle kinderen, zijn de spin in het web, verbinden
partijen met elkaar en zijn verantwoordelijk voor de programmering van verschillende activiteiten
in de wijk. Daarnaast zoeken ze naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de
(maatschappelijke) vraagstukken die er in een specifiek gebied leven. 
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De vraag en behoefte van brede scholen zijn belangrijk bij het organiseren van naschoolse kunst-
en cultuuractiviteiten. Niet alleen om aansluiting te vinden bij de bestaande lesprogramma’s, maar
ook om garant te staan voor een doorlopende leerlijn. Om de vraag en behoefte van brede
scholen te achterhalen werken we direct samen met de ICC-er van de school
en kinderopbouwwerkers, die tevens combinatiefunctionaris zijn, van de Schoor. Zij zijn actief
op alle brede scholen in Almere en kennen de kinderen goed. In goed overleg met de Schoor
verzorgen we voor 9 brede scholen een passend naschools kunst- en cultuuraanbod. De KIC-
projectcoördinator heeft in nauw overleg met de school (en de ICC-er), de kinderwerker van de
Schoor en KIC docenten het activiteitenaanbod samengesteld. Kinderen maken gedurende een
bepaalde periode kennis met een discipline, onderwerp of kunststroming en hebben daarin
voldoende mogelijkheden om dit te verkennen en zich eventueel naderhand verder te verdiepen.
Door het op- en afschalen i.v.n. de Corona-maatregelen was er dit jaar wat intensiever contact
met de kinderopbouwwerkers van de Schoor en de scholen zelf. 
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ARTLABS
KLEURinCULTUUR heeft inmiddels dertien Artlabs die bijdragen aan de basisstructuur voor creatieve
broedplaatsen in de verschillende stadsdelen van Almere speciaal gericht op kinderen. Een Artlab is een
fysieke ruimte waarin kinderen gedurende een bepaalde periode kennismaken met een discipline,
onderwerp of kunststroming. Het creatieve proces is hierbij net zo belangrijk – al dan niet belangrijker –
als het eindresultaat. Van deze dertien Artlabs zijn er vier nieuwe Artlabs, wegens de uitbraak van het
Coronavirus, in 2020 niet of nauwelijks operatief geweest. Twee Artlabs zijn gesloten wegens
onvoldoende bezoekende kinderen.

ARTLAB ARNHEMPLEIN - NIEUW

Vesna Dragojevic (nu ex-coördinator van Artlab Muziekwijk) is, wegens de hoge vraag naar
workshops, gaan zoeken naar een nieuwe locatie voor een Artlab in Stedenwijk. Buurthuis ‘Ons
Pandje’ op het Arnhemplein leende zich als uitstekende locatie voor een nieuw Artlab. In maart, vlak
voor de coronacrisis, ging Artlab Arnhemplein van start met Jenneke Moll als vaste beeldend
docent. Artlab Arnhemplein bewees direct de noodzaak van het Artlab; er kwamen tussen de 15-
20 kinderen per workshop op af.

ARTLAB DE MEESTER - NIEUW

Tijdens een teamoverleg begin dit jaar werd besloten dat KLEURinCULTUUR meer workshops aan
willen bieden speciaal voor tieners (10 – 14 jaar). Poppodium de Meester leek ons daar wat uitstraling
en sfeer betreft de meest geschikte locatie voor. Artlab de Meester kenmerkt zicht door de focus op
performance. Dit Artlab zou van start gaan op woensdag 18 maart, wegens de Coronamaatregelen kon
dit helaas niet doorgaan. De volgende workshops stonden daar op de planning; bewegingstheater &
dans, boomwhackers en theater.

ARTLAB DE POLDERHOF - NIEUW

Op maandag 16 maart zou Artlab de Polderhof van start gaan in OBS de Polderhof, maar
door de coronamaatregelen moest dit geannuleerd worden. Na de zomervakantie is dit Artlab opnieuw
van start gaan. Artlab de Polderhof is gevestigd in OBS de Polderhof, een basisschool in Almere Haven
die graag wilde dat KLEURinCULTUUR een culturele invulling geeft aan een leeg staand lokaal in de
school. In samenspraak met de Polderhof wordt er elke week een Artlab georganiseerd met vaste
docenten en in aanvulling op deze wekelijkse lessen worden er soms losse workshops ingepland.
Dit Artlab is toegankelijk voor alle kinderen uit de wijk.
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ARTLAB HET BUITENHUIS

Rond April, te midden van de Coronacrisis, werden we benaderd door Muriël van der Wal; zij was gestart
met het ombouwen van een voormalig restaurant in Almere Buiten naar een plek waar kunst en
cultuur de ruimte hebben. De vraag was of KLEURinCULTUUR het creatieve aanbod voor kinderen hier
kon oppakken. Onze kunstvakdocent Lieve van Wingerden is daar in juli mee van start gegaan en is
daar nu vast als cultuurcoach coördinator. Inmiddels hebben we een vaste groep kinderen opgebouwd
die de workshops wekelijks bezoeken. Het Buitenhuis is in december in de huidige opzet gesloten. We
zijn in gesprek met o.a. de Nieuwe Bibliotheek om in toekomstige cultuurhuis in gebouw Extravert een
Artlab te starten als alternatief op het gesloten Artlab in het Buitenhuis.

In het najaar van 2019 heeft zich een nieuwe kunstvakdocent bij ons team gevoegd; Paola 
Koekoek-Garau. Paola combineert kinderyoga met het maken van mindful art. Daarbij heeft Paola
een eigen yogastudio op het C. van Eesterenplein in Almere Buiten, waar zij (ook
namens KLEURinCULTUUR) lessen Aerial yoga geeft. Vanaf januari 2020 besloten we Paola haar
studio tot een Artlab te maken, waar zij wekelijks aerial kinderyoga & mindful art-lessen organiseert. 

ARTLAB YOGI-FLOWER - NIEUW

Dit Artlab is al jaren gevestigd in basisschool Digitalis en is daarom recentelijk 'Artlab Digitalis' gaan
heten. In ruil voor het gebruik van het kunstlokaal van de school bieden wij creatieve lessen tijdens hun
studiemiddagen. Tot op heden verzorgden we in dit Artlab 1 workshop per week. Dit schalen we in 2021
op naar 2 workshops per week.

ARTLAB DIGITALIS

KLEURinCULTUUR is in 2020 actief in Almere Poort geweest door met losse workshops aan te sluiten
op activiteiten van de Schoor en Talent In Opleiding. In het najaar van 2020 zijn we gestart met Artlab de
Ruimte in sterrenschool De Ruimte, i.s.m. kinderopvangorganisatie Partou en de Schoor. Hier geven we
eens in de week een workshop aan kinderen uit de buurt én aan BSO kinderen van Partou.  

ARTLAB DE RUIMTE

ARTLAB ARCHIPEL

Sinds 2013 hebben wij dit Artlab gevestigd in bassischool de Archipel en in basisschool Aurora. Begin
2019 hebben we die Artlabs gefuseerd i.v.m. ruimtegebrek in Aurora. Sindsdien worden er wekelijks
beeldende workshops gegeven in dit Artlab. Sinds het najaar van 2020 zetten we in dit Artlab een extra
kunstvakdocent in om de grote hoeveelheid kinderen goed op te kunnen vangen.
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ARTLAB DE VELDHOEK

Buurtcentrum De Veldhoek wordt beheert door bewonerscollectief Stedenwijk Zuid Groen en dient sinds
12 januari 2019 als vaste locatie voor Artlab de Veldhoek. Iedere woensdagmiddag staat er een
workshop in het Artlab gepland. In reeksen van zes weken, maken kinderen tijdens de workshops kennis
met verschillende disciplines. Begin 2020 zijn we gestart met beeldende kunst, gevolgd door een reeks
theaterworkshops. Er stonden reeksen VR (Spacelab), dans en ukelele gepland die niet door zijn
gegaan vanwege de Coronacrisis. Ook zijn er creatieve workshops ingepland geweest (en druk bezocht)
die zich specifiek richten op kinderen tot aan 6 jaar. Er bleek veel animo voor Kinderyoga te zijn. Zodra
de maatregelen omtrent corona dusdanig versoepeld zijn dat dit doorgang kan vinden wordt er een
workshopreeks Kinderyoga ingepland. 

Artlab Muziekwijk vindt iedere woensdagmiddag plaats onder NS Station Muziekwijk. Afgelopen jaar
heeft de NS de ruimte waarin wij al jaren ons Artlab hebben gevestigd omgebouwd tot een huiskamer
voor NS reizigers. In deze huiskamer hebben zij ook aan ons gedacht. Artlab Muziekwijk heeft een eigen
ruimte achterin de huiskamer gekregen en mag daarnaast ook gebruikmaken van de NS huiskamer als
extra ruimte voor workshops. De extra ruimte is omgebouwd tot een volwaardig naaiatelier waar 12
kinderen wekelijks een Fashionlab kunnen volgen. Het Fashionlab wisselt steeds 2 cursussen af, de
beginnerscursus en een vervolgcursus. In aanvulling daarop is een extra cursus voor gevorderden
opgezet. 
Het reguliere deel van het Artlab werkt in series van een aantal weken waarin telkens een nieuwe
kunststroming, een nieuwe materiaalsoort of een bepaalde techniek centraal staat. 

ARTLAB MUZIEKWIJK

ARTLAB STERRENRIJK

Sinds eind 2018 bieden we elk jaar voor alle kinderen in Nobelhorst een passend naschools cultureel
programma in Artab Sterrenrijk. Er is nauw contact met BSO Het Sterrenrijk over de invulling
van ons programma daar, waardoor we ons aanbod goed kunnen afstemmen op de thema's die zij
behandelen. De workshops in dit Artlab zijn toegankelijk voor alle kinderen uit de buurt. Het Sterrenrijk
heeft aangegeven dat partner BSO’s ‘de Wijsneusjes’ en ‘de Verwondering’ ook interesse hebben in het
naschoolse culturele aanbod van KLEURinCULTUUR.
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ARTLAB HET AVONTUUR

Eind 2020 zijn we in samenwerking met Talent In Opleiding een nieuw Artlab op Basisschool het
Avontuur gestart. In dit Artlab combineren we naschools sport- en cultuuraanbod met elkaar. We hebben
een pilotreeks opgestart die door de Coronamaatregelen onderbroken werd. Er ligt een programma klaar
om op te starten zodra de situatie dat toelaat. 

In 2020 zijn er gesprekken gevoerd met kinderopbouwwerker van de Schoor om Artlab Filmwijk op te
starten. Artlab Filmwijk zit in Buurtcentrum Filmwijkcentrum, vlak naast basisschool de Caleidoscoop. Dit
Artlab kon wegens Corona nog niet opgestart worden, maar het programma ligt klaar om gelanceerd te
worden zodra dit mogelijk is. 

ARTLAB FILMWIJK
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LEERORKEST
Het Leerorkest is een muziekeducatieprogramma voor alle basisschoolkinderen in Almere,
waarmee zij onder en na schooltijd de kans te krijgen om een instrument te leren bespelen. Naast
de instrumentale lessen vormen samenspel-lessen een vast onderdeel van het programma. De
kinderen leren samen musiceren in een eigen schoolorkest. Het leerorkest is er voor alle kinderen,
onafhankelijk van talent of niveau. De lessen worden afgesloten middels een 'mini-concert'.
uitgevoerd op de basisschool voor de medeleerlingen, belangstellende familieleden en bekenden.
Stichting Leerorkest is in 2020 opgeheven. KLEURinCULTUUR voerde de Leerorkesten al uit en
blijft dit in de toekomst ook doen. In 2020 zijn er op 9 verschillende scholen Leerorkesten van start
gegaan op Het Universum, de Polygoon, Het Baken Stad College, PrO Almere (2 x), De
Flierefluiter, De Syncope, De Architect, De Vuurvogel. Hier deden 305 leerlingen aan mee. 
Op de Syncope en het Polygoon zijn de Leerorkesten i.v.m. coronamaatregelen afgelast. Op
verzoek van diverse scholen is de grote van de groepen afgeschaald van 8 naar 5 leerlingen. Zo
krijgen de deelnemende leerlingen meer persoonlijke aandacht van de muziekdocent. 

BANDCOACHING
Bij Bandcoaching leren kinderen de basics van verschillende pop-instrumenten (drums, elektrische
gitaar, keyboard, basgitaar, zang) in bandvorm. Aan de hand van samen gekozen muziek, werkt de
band met de docent naar verschillende optredens toe. Ook kinderen die nog nooit een instrument
hebben aangeraakt kunnen met Bandcoaching meedoen. Aan het eind van de reeks lessen vindt er
in principe, zonder dat coronamaatregelen dit onmogelijk maken, een concert plaats als
eindpresentatie. Dit concert wordt georganiseerd door KLEURinCULTUUR en vindt in Poppodium
de Meester plaats.
De leerlingen uit de brugklas van PrO Almere hebben vanuit het Leerorkest gedurende twee
lessenseries van acht weken een kennis kunnen maken met een instrument. Tien van deze
leerlingen zijn een verdiepingstraject ingegaan met Bandcoaching, hierbij hebben zij zich kunnen
bekwamen op de viool, elektrische gitaar, saxofoon, piano en drums. Dit traject is begeleid door
een driekoppig docententeam; Lars Posthumus, Eric Bastiaan en Harry Vogel.



SCAN YOUR TALENT

Scan your talent is een samenwerking tussen verschillende partijen waaronder KLEURinCULTUUR,
Gemeente Almere en de Meergronden. Brugklassers kregen de keuze uit een aantal kunst-, cultuur- en
sportvakken waar zij zich 6 uren in gaan verdiepen. In het voorjaar hebben we een pilotversie gedraaid
die helaas werd afgebroken door de coronacrisis. De pilotversie bestond uit twee reeksen waarvan we
de eerste hebben afgerond. Het aanbod vanuit KLEURinCULTUUR was: Fashionlab, Afrodans, VR en
Rap. Alle workshopdeelnemers van het eerste blok hebben begin maart een eindpresentatie voor de
ouders gegeven. 
In december is de tweede reeks van start gegaan waarbij de opzet anders was. Dit keer is er een
projectweek georganiseerd waarbij we een week lang verschillende workshops en disciplines aanboden
i.s.m. buurtsportcoaches van de Schoor. De scholieren (die brugklassers waren in het eerste deel van de
pilot) mochten in het tweede deel van de pilot zelf een workshop uitkiezen.
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UITGELICHTE
PROJECTEN 
JULI -
DECEMBER

ZOMERLAB - AZC

In samenwerking met stichting de Vrolijkheid, die kunstprojecten bij AZC's door het hele land doen,
hebben we in de zomervakantie een Zomerlab opgezet. In het Zomerlab kregen de kinderen in het AZC
vijf wekenlang iedere week een dansworkshop en een workshop ukelele spelen aangeboden. Er
kwamen in totaal 30 kinderen per week bij het Zomerlab langs. 

Om de zichtbaarheid van KLEURinCULTUUR TV te vergroten zijn we een samenwerking aangegaan
met KIJK Almere TV. Zij nemen met regelmaat interviews met medewerkers van KLEURinCULTUUR af
en programmeren de video's van KLEURinCULTUUR TV op hun zender. De exacte kijkcijfers op dit
platform van KLEURinCULTUUR TV zijn (nog) niet bekend. KIJK Almere TV en Easy FM (samen de
publieke omroep van Almere) hebben recentelijk een kijk- en luisteronderzoek laten uitvoeren naar
kijkdichtheid en waardering van hun televisie- en radio kanaal. Over de exacte resultaten worden we
over een tijd geïnformeerd, daar konden nog geen mededelingen over gedaan worden. Wat wel
gecommuniceerd werd is dat een aanzienlijk deel van de Almeerders met KIJK Almere TV wordt bereikt.

KIJK ALMERE TV
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ALLY'S DRIVE-IN

Ally's drive-in is een coronaproof drive-in bioscoop in Almere die eind augustus 2020 in Almere Poort
neerstreek. De zondagmiddag stond in het teken van kinderprogrammering, waarbij een muziekdocent
van KLEURinCULTUUR een muziek workshop gaf als voorprogramma van Juf Roos. Door middel van
geluiden die je in en met je auto kunt maken werd er met alle kinderen die op het terrein aanwezig waren
muziek gemaakt. 76 auto’s gevuld met kinderen op de voorbank en ouders achterin gingen hier dan ook
volop in los. Ally's Drive-in is bezig met de voorbereidingen voor een tweede editie, waarbij
KLEURinCULTUUR een grotere partner in de programmering wordt.



K L E U R I N C U L T U U R  |  1 6

UITGELICHTE
PROJECTEN 
JULI -
DECEMBER

Om alle Almeerse kinderen én hun ouders vanuit huis een kerstgevoel te geven hebben we vanuit
Poppodium de Meester een kerstspecial geprogrammeerd. Comedian en host Mo Hersi trapte de special
af. Sharon Doorson zong kerstnummers en was co-host en Gerard Poot was de kerstman die tussendoor
verhalend goocheltrucs deed. Jeritza Toney vertelde een hartverwarmend kerstverhaal vertelt,
dansschool United Dance liet TikTok dansen zien en Daya Maduro gaf tips voor een ‘kerstdiner’
waardige look. 

KERSTSPECIAL
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SPORT & CULTUUR - ZOMERPROGRAMMA

In de eerste week en in de laatste week van de zomervakantie heeft KLEURinCULTUUR met de
Kunstbus op verschillende buitenlocaties gestaan met creatieve workshops. Vanuit Talent in Opleiding
stonden er simultaan sportlessen geprogrammeerd. De opkomst was positief, veel kinderen leken de
behoefte te hebben aan ontspanning en plezier. 
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Er is in 2020 een groep kunstvakdocenten aangesteld om de inhoud van de video's vast te stellen naar
aanleiding van de input vanuit de doelgroep zelf. Deze kunstvakdocenten werden ook verantwoordelijk
gesteld voor het werven van de junior kunstcommissie 'de KLEURkenners'. 
Er zijn in totaal 12 kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud, uit alle stadsdelen van Almere, vanuit diverse
culturele- en sociale achtergronden, betrokken geweest bij KLEURinCULTUUR TV vanuit de
KLEURkenners. Deze kinderen vormen samen de KLEURkenners. De afleveringen van
KLEURinCULTUUR TV zijn thematisch ingevuld door de KLEURkenners en productioneel uitgevoerd
door de twee kunstcommissie leden.
De video's zijn gefilmd en gemonteerd door Dèlon Boonstra van Addit Productions die nauw betrokken
was bij de tussentijdse evaluatiemomenten. In totaal zijn er 32 video's geproduceerd vanuit deze nieuwe
constructie waarbij de KLEURkenners inhoudelijk bepalend zijn geweest.
De KLEURkenners hebben veel avonturen beleefd en zijn op bezoek geweest bij het Tropenmuseum
waar ze Frevo hebben leren dansen en zijn naar de voorstelling ROBOT van Vis á Vis gegaan. Tijdens
de afgelopen Open Monumentendag kregen de KLEURkenners een presentatieworkshop van het
Almeerse creatieve icoon Mo Hersi. Hij heeft de KLEURkenners geleerd hoe zij het door hun uitgekozen
monument het beste kunnen presenteren. Ook hebben ze een kookworkshop gevolgd onder leiding van
Nadia Zerouali. Dit is alles en nog veel meer is terug te zien in de afleveringen van KLEURinCULTUUR
TV.

KLEURINCULTUUR TV

UITGELICHTE
PROJECTEN 
JULI -
DECEMBER



K L E U R I N C U L T U U R  |  1 9

We willen niet voor kinderen beslissen wat zij zouden moeten willen zien, maar het aanbod van
KLEURinCULTUUR TV met hen bepalen en met hen ontwikkelen. Daarom hebben we een junior
kunstcommissie opgericht; de KLEURkenners. Deze eerste junior kunstcommissie bestaat uit 10
Almeerse kinderen die ons een kijkje in hun wereld geven. Een KLEURkenner is iemand die
KLEURinCULTUUR veel kan vertellen over de kunst in zijn of haar omgeving. We streven ernaar om
vanaf 2021, geleidelijk aan, ook ons aanbod in de Artlabs aan te laten sluiten op de behoeften van de
doelgroep die we vanuit de KLEURkenners te weten komen.

KLEURKENNERS
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Er was behoefte aan een uitgebreide beeldbank met daarin voldoende foto's van verschillende
creatieve workshops, maakprocessen en kunstvakdocenten. We konden het niet voor elkaar krijgen
om een fotoshoot in te plannen die zodanig voldeed aan de coronamaatregelen dat alle
kunstvakdocenten zich daar prettig genoeg bij voelden. Daarom hebben we Saverio Wielkens, een
visual development artist die zich sinds kort bij ons team kunstvakdocenten heeft gevoegd, om
portretten te maken van al onze kunstvakdocenten.

BEELDBANK
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Op basis van het rooster van 2020 hebben wij een tellijst opgesteld waarin de volgende aantallen zijn
meegenomen: Brede Scholen, Buurtwerk en projecten, Kunstbus, Artlabs, Leerorkest &
Bandcoaching en KLEURinCULTUUR TV. Hierin is opgenomen hoeveel verschillende workshops er
gegeven zijn. Het kan voorkomen dat één workshop twee, drie of zelfs meer uren bedraagt. Daarom wordt
ook het totale aantal workshopuren weergegeven en bestaat er een gemiddeld aantal deelnemers per
workshop en per workshop uur. We hebben 25 weken geen activiteiten kunnen plannen wegens de
geldende maatregelen. Daar bovenop hebben we in 2020 de evenementen waarbij we een relatief groot
bereik hadden niet kunnen uitvoeren. 
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Livestreams
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JAARREKENING

Voor de jaarrekening verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2020, die separaat is bijgevoegd.


