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Inleiding
Er zitten weinig grenzen aan wat onze Stichting Kunst met Plezier aan ideeën
ontwikkelt en zou willen realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.
Dit jaar werd echter duidelijk dat we ons jaarplan moesten aanpassen aan de grenzen
van onze capaciteit.
Het bijzondere plan om middels het project Uit de Toon in Concert het
Helianthusensemble uit Italië naar Nederland te halen en te koppelen aan een aantal
concerten voorafgegaan door een workshop voor onze doelgroep zal zeker nog
doorgang vinden. Echter hebben wij besloten dat het organiseren van concerten
voorlopig niet tot onze mogelijkheden behoort. We gaan de concerten aanbieden
aan concertorganisaties en zullen zelf de workshops daaromheen organiseren.
Daardoor hebben wij de datum van maart 2017 losgelaten. Hoe het verder gaat met
dit project leest u verderop in dit Jaarplan.
Daarentegen vonden wij het verstandiger om onze focus te leggen op de projecten
waar vraag naar is en waar wij al een goede basis voor hebben gelegd: projecten
beeldend, poëzie (maar die komen in volgende jaren weer aan bod) en muziek.
Het gaat daarbij om het project Sprekend Beeld: de Museumgroep (naar aanleiding
van de projecten Een Koffer van mijn Hart en Innerlijk Portret), en Uit de Toon
Orionstars, op het Orioncollege Amsterdam.
De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang en het wordt daarom een heel
mooi jaar voor Kunst met Plezier waarin wij de vruchten gaan plukken van alle
inspanningen van de afgelopen jaren.

Maud de Leeuw, 1 november 2017

Doelstellingen 2017
1. Realisatie Uit de Toon Orionstars juni en november 2017
2. Realisatie Sprekend Beeld: de Museumgroep.
3. Verder uitbouwen van de organisatie: zakelijke compagnon vinden, vaste groep
vrijwilligers samenstellen. PR uitbreiden, PR- vrijwilliger is ingewerkt.
4. Voorbereidingen Uit de Toon in Concert. Samen met Festival Oude Muziek in Hoorn,
met Kerk in Middenbeemster en met instituut Breidablick.

Financiën
1. Deelname aan wervende acties (Sponsorfietstochten, Anjeractie etc.
2. Professionaliseren financiële administratie.

PR-plan
1. Publicaties via Rodi Media Purmerend: een frontartikel en elk kwartaal een
kwartaalnieuwsartikel waarbij ieder aspect van werken voor Kunst met Plezier
wordt belicht. Plaatsing in Zondagsblad Schermer/Beemster
2. Facebook: updates van activiteiten en publicatie van verwante projecten van
andere organisaties
3. Facebook: vergroting vriendenkring doordat pagina via acties gedeeld wordt.

De projecten

Sprekend Beeld: De Museumgroep
Een groep van 10 deelnemers wordt door twee kunstenaars door een aantal musea
rond geleid, met aansluitend een workshop schilderen en andere beeldende
technieken afgesloten met een zelf ingerichte tentoonstelling open voor alle
geïnteresseerden. De individuele aandacht versus groepsvorming en daarnaast het
publieke “optreden”, de kwaliteit van de docenten en de vrijheid versus structuur in
het creatieproces, maken dat de deelnemers hun eigen kracht en zelfvertrouwen
ontwikkelen.
Aan iedere deelnemer wordt een maatje verbonden.
Het project houdt in:
- 4 keer bezoek aan toonaangevende musea in Amsterdam.
- 4 keer (de week na elk museumbezoek) professionele les beeldende kunst
n.a.v. het voorgaande museumbezoek
- Afsluiting project: samen de tentoonstelling inrichten opening tentoonstelling
voor publiek. Daar kunnen de werken eventueel ook verkocht worden.

Uit de Toon: Orionstars
Door middel van ritme, kleur, stukken klassieke en hedendaagse muziek wordt de
leerlingen gedurende twee keer een week een heel aantal vaardigheden geleerd op
muzikaal gebied door twee bijzonder goede muzikale en pedagogische professionals.
Door veel individuele aandacht en speciale oefeningen leren de leerlingen respect
voor elkaar en vormen zij een warme groep die samen na elke workshop ter afsluiting
een prachtige presentatie neerzetten in Cultureel buurt en jeugdcentrum No Limit.
Programma definitief: januari 2016,
Datum realisatie: mei/juni 2017
Aanvragen rond: februari 2017
Afronding overige voorbereidingen: half april 2017

Voorbereidingen Uit de Toon in C-oncert
Dit project waarbij rond het verhaal van de herontdekking van de Fluit van Assisi:
Topfluitiste Laura Pontecorvo, besloot vanuit haar wetenschappelijke functie van professor in
de oude muziek, op zoek te gaan naar de 80 jaar tussen renaissance en barok, waarin heel
weinig bekend is over de ontwikkeling van de fluit. Zij ontdekte zodoende meer over de
componist Buonamente. Zij ontdekte ook dat er sprake was van 7 niet meer bestaande,
blaasinstrumenten. Daarvan liet zij er één nabouwen die zij noemt “my dear Assisi-flute”
omdat de klank haar zo lief is: warm, met diepte en helder tegelijk. Zij richtte het
Helianthusensemble op om de wonderschone muziek van Buonamente een podium te geven
en nieuw leven in te blazen. Hiervan maakt ook deel uit de klavecinist Guido Morini. Hij
herschreef o.a. de muziek van de Odissea gezongen en gespeeld door het Nederlands Blazers
Ensemble (NBE) najaar 2015 in Nederland.
Wij besloten om het Helianthusensemble (Helianthus betekent zonnebloem) uit te nodigen
om naar Nederland te komen en hier hun kwaliteiten, de intentie achter de muziek en het
verhaal van de monnik te delen met mensen met een verstandelijke beperking.
Voorafgaand aan ieder concert dat zij geven zal een workshop voor de doelgroep worden
georganiseerd. Het concert zal starten met een gezamenlijk optreden van de
workshopdeelnemers en het ensemble.
Doelstellingen voor het komende jaar:
-

-

-

De concertorganisaties Festival Oude Muziek Utrecht, Festival Oude Muziek Nu in
Hoorn, en de Nederlandse Fluitacademie (NEFLAC) en eventueel de Keyzer in
Middenbeemster en kerk in Ransdorp zijn akkoord en de voorbereidingen van
samenwerking kunnen beginnen.
Taken zijn duidelijk. Wat neemt Kunst met Plezier op zich en wat de
Concertorganisaties.
Programma is rond herfst 2017
Aanvragen zijn rond: voor de zomer vakantie 2017.

