Training Kunst in Transitie
Amsterdam-Noord, voorjaar 2015

Op donderdag 19 maart start in Amsterdam-Noord een training ‘Kunst in
Transitie’ (KiT). CAL-XL organiseert deze in samenwerking met Cutuur-Ondernemen
en de Noorderparkkamer. In zes dagdelen krijg je een intensieve training in het
ontwikkelen, aanjagen en beoordelen van projecten op het raakvlak van kunst en
maatschappelijke ontwikkeling. Laat je inspireren door ervaren makers en aanjagers
als gastdocent, ontwikkel stap voor stap een eigen project en raak al doende
vertrouwd met handige ‘tools’ voor het ontwikkelen, optimaliseren en legitimeren van
dit soort praktijken. Voor deelnemers ‘in between jobs’ bieden we optioneel – in
samenwerking met Cultuur-Ondernemen - een individueel coachingstraject voor het
ontwikkelen van een nieuwe beroepspraktijk in dit werkgebied (KiT-werkt).
KiT is een nieuwe variant van de beproefde opleiding ‘Partners in Community Arts’.
Doelgroep zijn cultureel ondernemers en medewerkers van kunstencentra en culturele
instellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en andere culturele en sociale
professionals met een coördinerende en/of aanjagende rol (tenminste hbo werk- en
denkniveau). We streven naar een mix van deelnemers met sociale en
artistieke werkervaring.
Deze editie wordt georganiseerd in Amsterdam-Noord, in de Noorderparkkamer. Dit initiatief
is een belangrijk knooppunt in een uitgebreid netwerk van aansprekende sociaalartistieke
praktijken in Amsterdam Noord. Koplopers uit dit netwerk verzorgen ook een aantal
onderdelen van de training. Cursisten komen in principe uit het hele land. We besteden
zowel aandacht aan projecten in wijkontwikkeling als in de zorg. De training is op
donderdagen van 10.00 tot 14.00 uur, inclusief een gezamenlijke lunch. De data zijn 5 en 19
maart, 2, 16 en 30 april en sluit af met projectpresentaties op 28 mei 2015. De
trainingslocatie is de Noorderparkkamer, Amsterdam Noord.
Programma
Wat heeft de training je te bieden?







Leer over de relatie tussen kunst en maatschappelijke ontwikkeling van inspirerende
gastdocenten en ervaren coaches;
Scherp je visie en verhelder je rol als ontwikkelaar, opdrachtnemer en/of opdrachtgever van
participatieve kunstprojecten en/of programma’s;
Raak vertrouwd met praktische inzichten en methodieken voor het professionaliseren en
legitimeren van participatieve kunst en nieuwe cultuurfuncties;
Ontwikkel meer vaardigheden en kennis voor het inbedden en verankeren van participatieve
kunstprojecten in de plaatselijke infrastructuur: van projectmatig naar programmatisch
werken;
Formuleer en presenteer een eigen projectplan of -evaluatie.

De opleiding is een vernieuwde versie van de trainingen 'Uit de Kunst in de Wijk' en 'Partners
in Comminity Arts (PICA). We werken steeds meer met tussentijdse presentaties om de
kwaliteit van de projectontwikkeling (en de feedback daarop) verder te bevorderen.
Trainers, gastdocenten en deelnemers
Naast deze twee trainers is er vier van de zes keer een presentatie van een inspirerende
kunstenaar of aanjager. De opleiding wordt verzorgd door Sikko Cleveringa en Diane
Frenay. Sikko Cleveringa is een ervaren cultuuraanjager, programmaleider en senior
adviseur van CAL-XL. Diane Frenay is een ervaren trainer/coach in cultureel
ondernemerschap en is zelf ook kunstenaar. Naast deze twee trainers is er vier van de zes
keer een presentatie van een inspirerende kunstenaar of aanjager, waaronder een paar
koplopers uit Amsterdam Noord. De kwaliteit en deskundigheid van de deelnemers wordt
ook actief aangesproken met diverse interactieve werkvormen. De groepsomvang is tussen
de 14 en 18 deelnemers.
Data en gastsprekers van de trainingscyclus in Amsterdam, voorjaar 2015.
Datum
5-mrt
19-mrt

Gastspreker
vervalt

Website

Floor Ziegler met o.a. Liza
Mulder & Mira ter Braak

http://www.detanker.nl/
www.broedstraten.nl /

2-apr
16-apr
30-apr
13-mei
28-mei

Titia Bouwmeester
Pitches eigen projecten
Tabo Goudswaard
René van 't Erve en Paul Vonk
Eigen projectplannen

www.5ekwartier.nl/
Medewerker FCP / AFK
www.tabogoudswaard.nl/
http://www.volksopera.nl/
Optie: externe relaties aanwezig

Studiebelasting en certificaat.
De opleiding bestaat uit zes dagdelen van 4 uur (dag 6 iets langer) met een interval van in
principe steeds 14 dagen. Je hebt ook ongeveer 4 uur per keer nodig voor zelfstudie en
opdrachten (in totaal 50 uur). Daarnaast werk je intensief aan de ontwikkeling van een
concreet project in je eigen werkomgeving (of als alternatief de evaluatie van een bestaand
project). Het verschilt per geval hoeveel uur je dat kost maar dat zal toch minimaal ook 50
uur zijn.
Deelnemers krijgen een certificaat van deelname als ze aan tenminste 4 van de 5 eerste
bijeenkomsten hebben deelgenomen en op dag zes een project van voldoende kwaliteit
hebben gepresenteerd.
Studiekosten en aanvullende mogenlijkheden
De opleiding kost € 950,- incl btw en inclusief studiematerialen, koffie/thee en lunch.
De opleiding is exclusief eventuele individuele begeleiding of collectieve intervisie bij de
projectuitvoering. Daar zijn wel aanvullende afspraken over te maken. De deelnemer is
overigens ook zelf verantwoordelijk voor het verwerven van projectfinanciering.
Meer informatie en aanmelden:
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Sikko Cleveringa.
Mail: sikko@cal-xl.nl of bel 06 81592248

Studieschema Kunst in Transitie

4. WIE doet er mee?

5. WAT levert het op?

Schets een mind map
Co-creatie en
duurzaamheid

Maak een projectscan
Monitoring en
evaluatie

6. PROJECTPLAN II
Presenteer een
projectplan
Projectbeoordeling

3. PROJECTPLAN I
Doe een pitch
Van idee > plan,
van plan > financiering

1. WAAROM dit plan?

2. HOE werkt het?

Vertel een verhaal
Empowerment als
uitgangspunt

Maak een match
De projectscan als
werkmodel

De training bestaat uit 6
dagdelen.
Per dagdeel behandelen
we één stap van
creatieregie (zie schema).
Je past dat tegelijk ook toe
op een eigen project.

1. De opbouw van een
dagdeel is als volgt:
THEMA (intro)
Gastspreker (foto)
Eigen projectopdracht
Verdieping

