VUGHT - 15 januari 2019
thema: Jongeren & Cultuur

Twee tot drie keer per jaar zullen we de uitwisseling binnen Cultuurnetwerk Vught voortzetten in een gezamenlijke
bijeenkomst, het Cultuur Café. Graag geven we met jullie samen richting aan de inhoud, vanuit dat wat actueel is of waar vragen
liggen.
Per 1 april 2018 heeft Plaza Cultura van de Gemeente Vught de taak gekregen om als coördinator, inspirator en verbinder vorm
te geven aan het Cultuurnetwerk Vught en tevens innovatieve initiatieven op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie te
ondersteunen.
Ik heb mij de afgelopen maanden georiënteerd op deze taak en (een deel van) het Vughtse cultuurveld verkend en diverse
projecten ondersteund. Heb je mij nog niet ontmoet? Dan maak ik graag kennis tijdens een Cultuur Café bijeenkomst of op een
ander moment! Voor vragen, ideeën of opmerkingen ben ik bereikbaar via onderstaand mailadres.
In dit verslag lees en zie je het verloop van het eerste Cultuur Café.

Met dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage en komst!
Heleen Korthals
Coördinator/Cultuurcoach Plaza Cultura
info@plazacultura.nl
www.plazacultura.nl

Inleiding
Barvrijwilligers van Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg en twee jonge gastvrouwen hebben de bezoekers van het eerste
Cultuur Café ontvangen.
Heleen Korthals en Wethouder Toine van de Ven hebben een welkomstwoordje gehouden.
Het cultuurnetwerk Vught is in 2016 geboren en onder de vleugel van de Gemeente Vught meerdere keren samen gekomen.
Plaza Cultura, marktplaats voor cultuureducatie voor de gemeente Vught en Sint-Michielsgestel, geeft nu vorm aan het eerste
Cultuur Café. Doel is om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten, te delen waar we ons mee bezig houden, wat we belangrijk
vinden en op zoek gaan naar verbindingen, versterkingen en meer…
De middag was verdeeld in twee delen:
1. Presentatie door ‘Vught Ontmoet Nieuw Talent’ en voorstellen van diverse Cultuur Café deelnemers en bezoekers
2. Ruimte voor gesprek met een hapje en drankje
Heleen gaf een kort inleidend praatje. Dit eerste Cultuur Café zoomde in op het thema ‘jongeren’. Dit thema was gekozen door
Plaza Cultura, vanwege de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de ambities van de gemeente om jongeren in Vught te
bereiken en kinderen en jongeren zélf de mogelijkheid te geven culturele en kunstzinnige activiteiten te initiëren, organiseren en
mee vorm te geven.
Binnen cultuureducatie weten we basisschoolkinderen goed te bereiken; onder ander via de scholen. De jeugd van 12-16 jaar is
echter meer ongrijpbaar! Hoe de jongeren in deze leeftijd te bereiken? Wat willen zij en hoe faciliteer je hen om zelf aan het
stuur te staan en deel te nemen aan culturele en kunstzinnige activiteiten?
In 2018 is in Vught een nieuw project gestart, “Vught Ontmoet Nieuw Talent”. Projectbegeleider en initiator Xander Beks en
jongere en deelnemer Guillaume presenteren hun activiteiten, bevindingen en vragen aan de bezoekers van het Cultuur Café.
Een voorbeeld van een project, met allerlei processen en waarbij jongeren mee aan het roer zijn gezet.
Presentatie Vught Ontmoet Nieuw Talent
‘Vught ontmoet nieuw talent’ is een festival voor de jeugd in en rondom Vught. Het doel is om de jeugd dichter bij alle
activiteiten (sport, kunst en cultuur en entertainment) en de arbeidsmarkt die Vught te bieden heeft te brengen. Vught ontmoet
nieuw talent is een festival dat informatief combineert met plezier. Het festival heeft plaats gevonden op 8 september 2018.
Aanleiding festival: Vught vergrijst, wereld verandert sneller, veel jongeren lijken niet meer mee te bouwen aan (toekomst van)
Vught, veel ouderen (lijken) niet meer mee te doen aan (de toekomst van) Vught
Het festival bestond uit drie onderdelen:
1. Cultuur Challenge – bijeenkomsten en cultuursafari in augustus
2. Vught Ontmoet Nieuw Talent Sport- en banenmarkt – dagprogramma 8 september
3. Vught Ontmoet Nieuw Talent Elzenpop – avondprogramma 8 september
Klik HIER voor een filmpje van Vught Ontmoet Nieuw Talent
Cultuur Challenge
Guillaume (14 jaar) presenteert een concreet resultaat wat is voortgevloeid uit de Cultuur Challenge met jongeren. Met een
groepje zijn zij op pad geweest langs diverse locaties; zoals de Lambertustoren en het Vughts Museum. Na een sessie met de
jongeren is een nieuw idee geboren:
‘Young Nobles’; een nieuw (geheim) genootschap van jongeren, zoals de oude gildes, dat een cultureel jongerenprogramma
door het jaar heen organiseert, met gerenommeerde Vughtenaren als meester of soms ook als gezel.
Plan is om met deze groep samen te komen op bijzondere (culturele) plekken in Vught. Met de blikken vanuit jong en ‘oud’
kijken naar de mogelijkheden om vorm te geven aan (ook voor jongeren!) interessante (culturele) activiteiten.
Guilaume vertelt: “Jongeren kijken op een andere manier en vinden andere dingen interessant. Een saai museumbezoek kan veel
leuker als jongeren meedenken over het hoe…… We hebben wel de ouderen nodig om van te leren; zij weten heel veel.”
Voor Guillaume is er nog een andere interessante samenwerking voortgevloeid uit de Cultuur Challenge. Hij werkt samen met
Fort Isabella en ontwikkelt in het kader van het Beleg van ’s-Hertogenbosch een app met VIRTUAL REALITY.
Vraag aan Cultuurnetwerk Vught
Het cultuurnetwerk Vught is uitgenodigd om mee te doen met de volgende editie en het proces van voorbereidingen van Vught
Ontmoet Nieuw Talent op vrijdag 21 september 2019. Interesse? Op de hoogte blijven? Neem dan contact op via Xander Beks:
xander@tgle.org OF via dit contactformulier.

Ruimte voor gesprek
Na de presentatie van VONT was er ruimte voor gesprek met elkaar. Een aantal aanwezigen werden even specifiek voorgesteld
of kregen het woord om kort een vraag of opmerking in te brengen.
Jongeren:


Theaterweek in de zomer (jongeren Erin en Cas)
Een groepje van 5 jongeren heeft de wens uitgesproken en het idee bedacht om in de zomervakantie een week vol
theaterlessen te organiseren. Voor jongeren tussen de 12-16 jaar. Met in de ochtend lessen spel en daarna voor de
middag keuzeopties voor kostuums / decor / techniek. Samen een voorstelling maken of een THEATERWERELD creëren
waar je in een rol in stapt.
Waarom in de zomer? Je zit er niet voor een half jaar of jaar aan vast. En er zijn jongeren die niet op vakantie gaan.
Niet tijdens Jeugd Actief? Daar doen al veel jongeren aan mee, maar in een theaterweek leer je echt iets anders!
De jongeren hebben zelf ideeën over hoe ze dit plan kunnen verspreiden onder anderen.
Meer info of interesse? neem contact op met Heleen (Plaza Cultura)

Jeugd- en Jongerenwerkers:




Jongerenwerk Welzijn/Divers Vught (Patriek en Angelique): bereik van specifieke groepen jongeren
Coördinator Kinderarmoede (Ellen Huinink): het betrekken van kinderen 0-18 jaar uit arme gezinnen
Citytrainer Cultuur Den Bosch (Leonie Gossens): traject om jongeren zélf te leren organiseren en vorm geven aan
activiteiten

Cultuurpartners:





Codekids (Chris Dorna): 30 maart 2019 VUGHT DIGITAAL in De Petrus: iedereen die iets digitaals wil delen,
onderzoeken, leren is welkom
Stichting Fort Isabellakazerne (Volkert Hof): Fort Isabella blaast nieuw leven in programma voor scholen
Theater de Speeldoos (Hans Kraaijeveld): behoefte aan het krijgen van inzicht in de demografische gegevens van Vught
en daarmee inzicht te krijgen in wie, wat waar en hoe. Wie hebben daar ook oren naar? Neem contact op met Hans
Stichting Novalis (Ron van Rooij): biedt dagbesteding/werk voor mensen met een verstandelijke beperking. Staat voor
een inclusieve samenleving, waarin IEDEREEN mee kan doen en deuren voor elkaar open staan. Samenwerking met
mensen, maar ook samenwerking en inzet van elkaars faciliteiten.

Met een hapje en drankje om de zintuigen te prikkelen van De Blauwe Tafel – Rachel Zweije.

Op de muur…
Cultuur Café najaar 2019: wat zou jij willen brengen/halen?
Het netwerk kon ideeën en wensen achterlaten:












Facebooksite “Je bent een Vughtenaar als…..”, maar dan voor én door jongeren.
Instagram: “Je bent een jongere in Vught…..”
Patriek van de Sanden: Ik ken als jongerenwerker veel jongeren in Vught; maak daar gebruik van!
Lucas Middelhoff (gemeenteraad PVDA-GL) De gemeente gaat in 2019 beginnen aan een nieuwe nota cultuurbeleid.
Inbreng van jongeren!
Lucas Middelhoff (gemeenteraad PVDA-GL) Lagerhuisdebat van jongeren tegenover ouderen over 3 actuele issues in
Vught.
Ellen Huinink (coördinator kinderarmoede): Hoe kunnen we er voor zorgen dat alle kinderen die mee willen ook mee
kúnnen doen?
De bibliotheek heeft een mooie collectie en wil meer gaan doen met spoken word. Dus jongeren: LAAT JE HOREN!
elskehelmich@babeldenbosch.nl
Bespreken van de nieuwe cultuurnota
AVULO programma door en voor jongeren (live streamen)
Chris Dorna (CodeKids) wil graag advies geven en kan ondersteunen met materialen.
Onderzoek demografie van Vught – koppelen aan kansrijke groepen  wat maakt dat potentieel geïnteresseerden niet
komen?

Kleine aanvulling van Heleen
Het Cultuurnetwerk Vught heeft in 2016, onder begeleiding van de Gemeente Vught en KunstLoc, een toekomstbeeld voor
buitenschoolse cultuureducatie geformuleerd, waarin de volgende punten werden opgenomen:







De jeugd initieert eigen ideeën en voert dit zelf uit. Organisaties faciliteren deze ideeën.
Centraal aanbod via, bijvoorbeeld, Sjors Creatief. Met als kers op de taart een Jeugd Creatief week waarin alles
samenkomt.
Cultuur is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als onderwijs.
Elk kind in Vught heeft een instrument bespeeld.
Aanbod educatie is zichtbaar.
Instellingen/Cultuuraanbieders weten van elkaar. Vertrouwd maken. Samenspelen. Doorpakken.
Enthousiasmeren. Elkaar kunnen vinden en gevonden hebben. Optimale inzet van elkaars kennis. Verbinden. Lijn
aangebracht.

Terugkijkend op het eerste Cultuur Café krijg ik het gevoel dat er een kleine stap gemaakt is, om vorm te geven aan de
toekomstambities.
Kinderen op de basisschool zijn goed te bereiken zowel binnen school als buiten school. Inmiddels is binnen de gemeente Vught
centraal aanbod via Sjors Sportief gerealiseerd voor kinderen van 4-12 jaar. En zoals blijkt uit de presentatie van VONT en de
jongeren is er ook reuring vanuit de oudere jeugd.
De zichtbaarheid van het educatieve cultuuraanbod (maar ook van het cultuurnetwerk!) is een aandachtspunt voor dit jaar.
Ik nodig jullie uit om ideeën en projecten aangaande de jeugd te blijven onderzoeken. Met vragen kun je altijd contact opnemen
met Plaza Cultura; maar weet ook elkaar te vinden!
Het cultuurnetwerk en Cultuur Café
In het najaar van 2019 zal een tweede Cultuur Café plaats vinden. Gaandeweg dit jaar zullen jullie van mij de datum krijgen.
Tevens zal ik verder inventariseren wat een passend thema is om tijdens dit Café aan de orde te laten komen.

Het eerste Cultuur Café werd bezocht en mee vorm gegeven door:

Organisatie
Bibliotheek Vught - Petrus
Codekids
De Speeldoos
Elzenburg Jeugd- en Jongerencentrum
Gemeente Vught
Gemeente Vught
Gemeente Vught
Gemeente Vught
Gemeente Vught

Naam
Elske Helmich
Chris Dorna
Hans Kraaijeveld
Charlotte Schoppema
Wethouder Toine van de Ven
Sevanne Bouman
Frans-Jozef van den Nieuwenhuijzen
Lucas Middelhoff
Rik Compagne

Stichting Isabellakazerne
Jeugdwerk Rozenoord
Kunstenaars overleg Vught
Kunstenaars overleg Vught
Kunststichting Vught + AVULO Culturelure
Maurick College
Maurick College
Musicare
Plaza Cultura
Plaza Cultura
Stichting Novalis
Ruimte voor Kunst

Volkert Hof
Maechel van Beek
Patrice Vermeer
Jolinde van Poppel
Louis Wetzer
Coen Swinkels
Mascha Klerx
Tim van Baalen
Dian Langenhuijzen
Heleen Korthals
Ron van Rooij
Carola Mokveld

Sas Illustraties

Ad van Oversteeg

Welzijn Vught
Welzijn Vught
Het Groene Woud - Youth Challenge
TGLE / Vught Ontmoet Nieuw Talent
TGLE / Vught Ontmoet Nieuw Talent
Kinderarmoede Vught
Citytrainer Cultuur (Den Bosch)
Blauwe Tafel / Blauw Gras

Angelique Vullings (jongerenwerk)
Patriek van de Sanden (jongerenwerk)
Anja Verweij
Xander Beks
Steven Bloemsma
Ellen Huinink
Leonie Gossens
Rachel Zweije

Vught Ontmoet Nieuw Talent
Theaterweek/Experience DenkTank
Elzenburg jongeren bar
Prikkelende hapjes hulp
Ontvangst door

Guillaume
Erin en Cas
Isabelle, Natischa en Esmeralda
Daphne en Line
Evi en Lieke

