Art Root NEXT

Schakel in een Inclusieve Culturele Community

Scope: november 2020 t/m december 2021

ART ROOT COLLECTIVE is een groeiend cultuurcollectief waar vluchtelingen en Nederlandse jongeren van 18 tot 25 jaar SAMEN cultuur maken en delen.
Het contact en expressieve co-creatie leiden tot originele en rake cultuurproducties, onderling respect, begrip, vriendschap en onvoorwaardelijke steun.

Wij geloven in de kracht van samen cultuur maken als katalysator voor sociale samenhang en participatie.
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1. ART ROOT COLLECTIVE
VISIE Een samenleving is alleen een SAMENleving als er een volwaardige plek is voor iedereen, en iedereen kan participeren. Dat klinkt logisch, maar is het helaas niet. Vluchtelingen tussen 18
en 25 jaar vallen vanwege hun leeftijd buiten allerlei ontwikkelingstrajecten. Zij zijn een ‘vergeten’ groep die in een AZC veelal in een isolement raakt en waar talent verloren gaat. Door
muzikale/artistieke jongeren uit deze doelgroep én Nederlandse muzikale/artistieke jongeren uit dezelfde leeftijdsgroep SAMEN cultuur te laten maken onder begeleiding van professionals,
komt talent tot bloei, ontstaan bijzondere cultuurproducties en een stevige sociale verbinding: begrip, respect, vriendschap en onvoorwaardelijke steun!
De KERN van Art Root Collective is het SAMENBRENGEN van met name amateurs (muziek, zang, dans, film…) uit bovenstaande doelgroepen voor creative music making, een intensieve vorm
van participerend leren in groepsverband waarbij het creatieve aspect, het zelf bedenken, vormgeven en uitvoeren voorop staat. Art Root is in 2017 van start gegaan met 20 jongeren van wie
14 vluchtelingen en 6 fluitisten. Zij kwamen 5 dagen samen in Akoesticum voor een creative music making project met een afsluitend concert waar eigen composities werden uitgevoerd voor
publiek bij het Grachtenfestival in Amsterdam. Het project werd begeleid door 4 professionals uit aanvullende disciplines.
Er ontstond, naast een boeiende cultuurproductie, een zeer hechte sociaal-maatschappelijke verbinding, en het was voor de deelnemers ondenkbaar dat het hierbij zou blijven. Het Art Root
Collective was geboren. Deze Art Root pioniers hebben inmiddels meerdere creative music making projecten gedaan, lief en leed met elkaar beleefd, en allerlei deelinitiatieven ontwikkeld.
Gebaseerd op het succes van de 1e groep heeft in 2019 een volledig nieuwe groep de 5-daagse creative music making gedaan, en weer was het resultaat overweldigend!
OVERALL DOELSTELLING ART ROOT COLLECTIVE
CONTEXT BIEDEN VOOR ARTISTIEKE ONTWIKKELING, SAMEN CULTUUR MAKEN EN BIJDRAGEN AAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING
Art Root Collective verdient het om verder te groeien, meer mensen de kans te geven zich aan te sluiten, verantwoordelijkheden en taken bij het collectief zelf te leggen, en het concept uit
te dragen als voorbeeld voor anderen: ART ROOT NEXT! Wij hopen dit samen met het Fonds Cultuurparticipatie en gulle gevers mogelijk te maken!
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2. ART ROOT NEXT
DOELSTELLINGEN van het project Art Root NEXT: GROEI, OWNERSHIP, BEKEND & VOORBEELD
●
●
●
●
●
●
●

groei: meer leden <- groeien van 35 naar ±60 leden, o.a. via Art Root Intensive
groei: meer expressievormen naast muziek, zang en dans <- schrijven, video, foto, beeldende kunst etc.
groei: meer contactmomenten, open en toegankelijk <- reünie en maandelijkse jamsessies in Amsterdam Noord, ook open voor buurtbewoners
groei: meer partnerships <- mensen, instellingen en organisaties die kunnen bijdragen aan de doelstelling en passen binnen de filosofie zijn in principe potentiële partners
ownership: Stichting Art Root Collective oprichten met directeur/bestuurder en Raad van Toezicht
ownership: meer verantwoordelijkheid en taken bij de leden van het collectief <- coaching, taken en verantwoordelijkheden overdragen
bekend en voorbeeld: Art Root veel meer uitdragen ter inspiratie van anderen <- o.a. optredens, workshops, tastbaar (beeld)materiaal, social media

DOELGROEP leeftijd 18 tot 25 jaar
●
●
●

AZC bewoners en statushouders met behoefte aan artistieke ontwikkeling en maatschappelijke participatie
Nederlandse - of in Nederland wonende – jongeren met behoefte aan artistieke ontwikkeling (vanaf niveau gevorderd) en interesse in contact met (ex)vluchtelingen
Buurtbewoners in Amsterdam Noord die openstaan voor nieuwkomers en samen cultuur maken

PARTNERS: huidige partners zijn Stichting de Vrolijkheid (realiseert wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op 25+ AZC’s in Nederland), Nederlandse Fluit Academie (afk. Neflac - zet zich in
voor talentontwikkeling en een levendige fluitcommunity) en Akoesticum (nationaal trainingscentrum voor zang en dans), Sounds of Change (trains aid workers and teachers to integrate
music as an empowering tool in their work with children in (post) conflict areas).
Potentiële partners: Muziekstraat, Warm Welkom Amsterdam, Dock Amsterdam (Jongerenproductiehuis De Valk), Tolhuistuin, Verbroederij, Roze Tanker.
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3. INHOUD
HET WAAROM EN HOE VAN ART ROOT COLLECTIVE
Begin 2017 organiseerden de Vrolijkheid en Neflac samen een klein projectje met vluchtelingenkinderen. Van daaruit ontstond het gesprek over de ‘vergeten’ groep, de AZCvluchtelingenjongeren tussen 18 en 25 jaar die, formeel volwassen, zijn uitgesloten van ontwikkelingsprogramma’s. Onder hen is veel muzikaal en artistiek talent, maar zij vinden niet
vanzelfsprekend de weg naar het Nederlandse culturele leven. Tevens hebben zij behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving, betekenis en een plek in de Nederlandse samenleving. Zij
hebben pijn en verdriet, een rauwe geschiedenis, en willen weer eens gewoon jong zijn en hun leven vlot trekken. Ze willen erbij horen!
Nederlandse jongeren komen niet vanzelfsprekend in aanraking met vluchtelingen, maar staan wel heel erg open voor leeftijdsgenoten uit andere culturen. Op muzikaal en artistiek gebied zijn
fluitamateurs in deze leeftijdsgroep nieuwsgierig naar experimenteren met andere muziekstijlen en andere leervormen na jaren traditioneel les te hebben gehad.
De eerste groep met 20 deelnemers uit bovenstaande doelgroepen kwam datzelfde jaar nog samen voor een 5-daagse pilot in Akoesticum, begeleid door 2 creative music making
professionals, een muziekdocent/logistieke duizendpoot en een producent/social worker, om elkaar via de taal van muziek en cultuur te leren kennen, samen te creëren, componeren en
improviseren. Dit resulteerde in een bijzondere cultuurproductie voor publiek, en een intense cultuur- en sociale verbinding die de poort opende naar maatschappelijke participatie.
De key factor is het SAMENBRENGEN van beide groepen. Waar mensen samen zijn in EEN VEILIGE SFEER en creatieve maakprocessen gefaciliteerd worden ontstaat ruimte voor cultuurcreatie
en sociale verbinding. In de 5-daagse Art Root Intensive doorlopen de deelnemers een maakproces waar artistieke ontwikkeling en sociale ontmoeting hand in hand gaan. Het maakproces ligt
volledig in handen van de deelnemers, de begeleiders hebben een faciliterende en coachende rol.
Artistiek leider Geerte de Koe over het proces: ‘Tijdens het maakproces werken we in het project vaak met een thema dat we als inspiratie of startpunt gebruiken. Aan de hand van korte
creatieve opdrachten creëren de deelnemers kleine stukjes materiaal. Tijdens de eerste dagen van het proces zijn we vooral bezig met het maken en verzamelen van materiaal. Hoe we het
vervolgens gaan gebruiken is dan nog niet helemaal duidelijk. Samen met de groep kijken we hoe alles in elkaar kan passen, wat er nog bij gemaakt moeten worden en hoe we het gaan
presenteren. We sluiten af met een concert voor publiek met een selectie uit de eigen composities.’
Naast de meerdaagse Art Root Intensive zijn er inmiddels artistieke initiatieven van Art Root muzikanten in kleinere verbanden, wordt najaar 2020 met informele jamsessies gestart in
Amsterdam-Noord, en is maart 2021 de eerste muzikale reünie gepland.
Alles is mogelijk in de anderhalvemetersamenleving, behalve als er een lokale corona-uitbraak of opnieuw een landelijke lockdown komt.
DEELNAME AAN ART ROOT ACTIVITEITEN IS GRATIS. VLUCHTELINGENJONGEREN HEBBEN NIET DE FINANCIËLE MIDDELEN, EN ER IS GEEN ONDERSCHEID TUSSEN DEELNEMERS.

BEGELEIDING: Sinds de start wordt het Art Root Collective begeleid door een team van 4 professionals:
MAAIKE VAN DER LINDE (fluitiste), GEERTE DE KOE (violiste) – artistieke begeleiding
KAY RAMATI (bassist, muziekdocent )– logistiek en artistieke ondersteuning
LUCINE ELLARIAN – social worker en productie/organisatie
(Suzanne Wolff, zakelijk leider Neflac, is klankbord voor het team en heeft supervisie over de financiën, zij is vrijwilliger)
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RESULTATEN & IMPACT
Vooraf weet je nooit of je de juiste snaar raakt, maar bij Art Root Collective overtrof de uitkomst alle verwachtingen. Naast bijzondere composities, optredens, overtuigende blogs, mooie video's,
samen voor de klas, met een klein ensemble de studio in etc. is er in het collectief een enorme positieve groepsdynamiek met begrip en respect, saamhorigheid, insluiting en vriendschap tussen
de deelnemers. Zij zijn er voor elkaar, delen samen positieve en pijnlijke momenten, en helpen elkaar waar nodig. De artistieke en sociaal-culturele impact gaan hand in hand en zijn niet altijd
te onderscheiden. Ook het publiek bij concerten ziet en voelt de saamhorigheid in de groep, en wordt geraakt door de intensiteit en emoties van hun composities.
Artistiek leider Maaike van der Linde over de meerdaagse Art Root Intensive: ‘Een ongedisciplineerd ‘zooitje’ groeit in enkele dagen toe naar mensen die naar elkaar luisteren, respect hebben
voor elkaar, het ‘zelf’ in kunnen ruilen voor het collectief als dit gevraagd wordt, zich open durven op te stellen en verhalen en ervaringen durven te delen, hun kwetsbaarheid durven te tonen,
samen ongelofelijk veel lol kunnen hebben, elkaar meetrekken en helpen etc. Het klinkt misschien overdreven, maar dat is het niet. Ook muzikaal vindt er een enorme ontwikkeling plaats. Ze
ontdekken wat componeren en improviseren is. Zeker voor in Nederland geschoolde fluitisten gaat er een muzikale wereld open met nieuwe instrumenten, ritmes, klanken, en alles uit het hoofd.
De impact overstijgt ruim de paar dagen die zij samen zijn!’
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ART ROOT LEDEN OVER HUN COLLECTIEF
Lidewij: ‘Als de wereld zoals die nu in het klein onwijs mooi was, in “de grote” wereld ook zo zou zijn… Dan zouden we in een wereld leven waar er oprecht respect is voor elkaar, waar er wordt
geluisterd naar elkaar maar vooral ook waar iedereen zichzelf kan zijn. Ik heb in die paar dagen die Art Root Collective duurde een onvergetelijke tijd gehad en veel nieuwe vriendschappen
gemaakt met mensen waar ik nu nog steeds contact mee heb. Art Root Collective is iets moois en zeer waardevols!’
Ibrahim: ’Vandaag zat ik aan tafel en dacht ik, ben ik dit echt? Ik voel me als een nieuw persoon. Ik ben niet bang meer om met mensen te spreken die ik niet ken. In het AZC slaap ik al een jaar
met mensen op een kamer en ik weet vaak niet wie ze zijn, hier voelde het meteen vanaf dag 1 goed. Ik slaap op een kamer met een nieuwe vriend.’
Tayeb: ‘Toen ik hierheen kwam dacht ik dat jullie alle muziek al hadden voorbereid maar er was nog helemaal niets! Deze manier van werken is geheel nieuw voor mij. Ik zou graag willen leren
hoe ik dit ook in mijn eigen proces als muzikant kan integreren.’
Maab: ‘Ik vond het heel spannend omdat ik normaal best verlegen ben maar ik kreeg van iedereen support! De groep hielp mij om voor al die mensen te zingen.’
Asaad: ‘Ik ben al lange tijd niet meer vrolijk geweest. Ik lach af en toe wel maar echt vrolijk, dat is lang geleden. Hier voel ik me voor het eerst sinds lange tijd weer gelukkig en thuis.’
Janneke & Daniel: ‘We play music when the sun rises till the sun goes down, and still go on till deep in the night. Every day we wake up with passion in our hearts, to continue our own songs.’

4. TOEKOMST
We zijn er nog niet…! Het Art Root Collective heeft bestaansrecht en is op de goede weg, maar het is nu tijd om Art Root uit te bouwen tot een BLOEIENDE, ZICHTBARE EN INCLUSIEVE
CULTUUR COMMUNITY DIE QUA STRUCTUUR EN ORGANISATIE OP EIGEN BENEN STAAT. De zichtbaarheid van Art Root Collective heeft ook tot doel om te laten zien hoe DIRECT CONTACT
EN SAMENWERKING TUSSEN JONGEREN MET VERSCHILLENDE CULTURELE ACHTERGRONDEN LEIDT TOT VERBINDING, PARTICIPATIE EN HET UITBANNEN VAN DISCRIMINATIE EN RACISME.

Wat gaat goed?

Wat zijn wensen?

×
×
×
×
×
×
×
×
×
.

×
×
×
×

Art Root muzikanten zijn trots bij dit collectief te horen
Art Root heeft een duidelijke functie voor alle muzikanten
Artistiek inhoudelijk goed en innovatief
Begeleiding consistent en kwalitatief goed
Meer dan genoeg belangstelling om mee te doen
Actieve participatie bij projecten
Samenwerking tussen partners
Ruimschoots nieuwe ideeën
Samenwerking in muziekprojecten buiten het gezamenlijk programma
De methode (Creative Music Making) werkt goed voor deze groep

×
×
×
×

Art Root toegankelijk voor nog meer jongeren in de doelgroep
Art Root meer op eigen benen qua structuur en organisatie
Stevig financieel fundament op langere termijn
Meer partnerships – partnerships met culturele organisaties in Noord staan in de
startblokken
Meer zichtbaarheid
Voorbeeldfunctie meer en actiever uitdragen
Meer contactmomenten (optredens, opnames, reünie etc.)
Meer initiatieven uit de groep (ownership)
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WAT IS NODIG VOOR EEN BLOEIEND, ZICHTBAAR EN INCLUSIEF ART ROOT COLLECTIVE?
• Naast de nodige middelen voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten, gaan we ook inhoudelijk en financieel investeren in een GROTERE BETROKKENHEID VAN ART ROOT LEDEN
BIJ ARTISTIEKE RICHTING, PRODUCTIE EN COMMUNICATIE, EN MENSEN UIT DE DOELGROEPEN MET ANDERE EXPERTISE (bijv. zakelijke leiding, financiën) OM DE OVERGANG NAAR
OWNERSHIP TE REALISEREN. Concreet starten we met assistentie bij werving, interne en externe communicatie via bijv. social media (facebook, instagram, youtube), inhoudelijke input en
actief meedenken over toekomstige projecten. Assistentie kan in de vorm van een stageplek of werkervaringsplek, en hier staat een passende vergoeding tegenover.
• Hieraan verwant is het INVESTEREN IN - EN MEER AANDACHT VOOR – INITIATIEVEN EN PROJECTEN VAN INDIVIDUELE OF KLEINERE GROEPJES ART ROOT LEDEN VOOR WORKSHOPS,
OPTREDENS, OPNAMES ETC. De vraag van de initiatiefnemers is hierbij leidend.
• Tenslotte is het goed als Art Root Collective qua structuur op eigen benen komt te staan. Dit betekent dat er een STICHTING ART ROOT COLLECTIVE moet worden opgericht met een betaalde
directeur/bestuurder, waarbij het denkbaar is, dat partners en vertegenwoordigers van de doelgroepen de Raad van Toezicht vormen.
• Om de fundamenten van dit project te versterken en ook een bloeiende toekomst na ART ROOT NEXT mogelijk te maken, is FINANCIËLE CONTINUÏTEIT een must. Aan het commitment en
inzet van deelnemers, projectteam en partners ligt het niet om Art Root verder te dragen, zij zijn allemaal super enthousiast. Maar willen wij gezamenlijk dit enthousiasme ook in de toekomst
in daden om kunnen zetten, dan is er een duurzaam financieel model nodig. Hierbij willen we aantekenen, dat we alles strak budgetteren, geen onnodige uitgaven doen en op creatieve
manier de financiële basis willen verstevigen. Doel is eind 2021 een goed financieel model te hebben. (Dit valt buiten de scope van dit project)
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5. ORGANISATIE
PROJECTSTRUCTUUR
Art Root organisatie

Huidige rol en verantwoordelijkheid

Art Root Muzikanten

Rol:
Zij ZIJN het collectief, de kern en de
dragers

Rol:
Ownership van het collectief, zij nemen
het stuur over

Verantwoordelijkheid:
Het collectief levend en levendig
houden, voeden en uitdragen

Verantwoordelijkheid:
Doelstellingen realiseren en uitvoeren

Rol:
Context creëren voor artistieke
ontwikkeling van - en sociale
samenhang in – het collectief, aanjager,
stimuleren, inspireren
Verantwoordelijkheid:
Condities scheppen om de doelen te
bereiken: artistieke kwaliteit, optimale
participatie, veilige werksfeer, sociale
begeleiding, overall organisatie

Rol:
Overgang begeleiden, empowerment, waar
nodig ruggensteun en klankbord

Rol:
Klankbord voor het projectteam,
strategische meedenkers,

Rol:
Op afstand meekijken en waar nodig
Ondersteuning bieden

Verantwoordelijkheid:
Voorwaarden scheppen dat het
projectteam zo goed mogelijk kan
werken, financiën

Verantwoordelijkheid:
Zoals een Raad van Toezicht

Projectteam
Organisatie, sociaal &
communicatie: Lucine
Ellarian
Artistiek: Maaike van der
Linde & Geerte de Koe
Logistiek: Kay Ramati
Partners
Nederlandse Fluit
Academie, de Vrolijkheid,
Akoesticum, Sounds of
Change

Waar gaan we naartoe?

Verantwoordelijkheid:
Voortgang bewaken, artistieke en zakelijke
kwaliteit

Taken
● leiding, uitvoering, financiering, verantwoording
● binding tussen bestaande leden, en werving nieuwe
deelnemers
● repertoire optimaliseren en aanvullen
● activiteiten initiëren/organiseren
● art root communiceren
● supervisie jaarplan
● supervisie artistieke invulling
● supervisie sociale componenten (o.a. veiligheid, sfeer,
spelregels)
● supervisie logistiek en organisatie
● supervisie communicatie
● partnerships realiseren
● budget bewaking

● met helicopterview kijken naar voortgang en
mogelijkheden
● kennis, ervaring en netwerk inzetten om Art Root verder
te helpen
● tot eind 2021 ondersteuning bij financiën, administratie en
fondsenwerving
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ACTIVITEITEN ART ROOT NEXT
Voor de groei van Art Root Collective worden onderstaande activiteiten gepland.
Periode

Onderdeel

Doel en Inhoud (nieuw of bestaand)

Deelnemers

okt 2020 t/m sept 2021

Jamsessies

NIEUW, maandelijkse improvisatiesessies van 3 uur, collectief uitdragen, buurtbewoners erbij betrekken, nieuwe
deelnemers interesseren (herformuleren)

360

20 t/m 24 dec 2020

Intensive

BESTAAND (concept bestaat maar allemaal NIEUWE deelnemers), technische en artistieke ontwikkeling, leren
samenspelen, samen een voorstelling maken en optreden voor publiek, elkaar leren kennen

20

28 maart 2021

Reünie

NIEUW, muziek- en expressiemiddag voor alle Art Root leden: samenzijn, kennismaken, contacten opfrissen en
verdiepen, samenspel, plezier

65

20 t/m 24 juli 2021

Intensive

BESTAAND (NIEUWE deelnemers), muzikale ontwikkeling nieuwe deelnemers, samen muziek creëren en improviseren,
leren luisteren, samen musiceren en optreden voor publiek

20

19 september 2021

Reünie

BESTAAND (zie boven), voor alle Art Root leden een muziek- en expressiemiddag waar Art Root repertoire wordt
gespeeld, samenhang verstevigen, platform voor nieuwe deelinitiatieven binnen het collectief.
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Communicatie, beeld- en geluidmateriaal maken en delen, social media, Art Root leden initiatieven, optredens

?

Doorlopend
Toelichting belangrijkste aspecten per activiteit:

Met de Art Root Intensive is inmiddels ruime ervaring. Belangrijke voorwaarden voor succes zijn:
• veilige omgeving creëren
• persoonlijke werving bij AZC’s om concept uit te leggen, vertrouwen te winnen, veilige omgeving te garanderen
• overnachting noodzakelijk vanuit praktisch oogpunt (deelnemers uit het hele land) en realiseren samenhang en groepsgevoel
Veel Art Root leden wonen na hun AZC tijd in Amsterdam-Noord. Met de Jamsessies in deze buurt ontstaan meer contactmomenten voor Art Root leden, en omdat ook buurtbewoners
welkom zijn op een laagdrempelige manier contact tussen buurtgenoten. Na een pilot met dit concept gaven buurtbewoners als feedback dat er grote behoefte is aan deze manier van
toegankelijke en laagdrempelig samen muziek maken en elkaar leren kennen. Alles binnen de ART ROOT PRINCIPES VAN VEILIGHEID, SAMENKOMEN, MUZIEK)
Met de Reünie worden bestaande banden onderhouden en nieuwe gesmeed, repertoire levend gehouden, nieuw repertoire gedeeld, leden gestimuleerd om in kleinere groepjes samen
cultuuractiviteiten in hun buurt of op school te organiseren en zo anderen bij Art Root te betrekken en Art Root Collective uit te dragen.
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COMMUNCATIE & INSPIRATIE
Be good and tell it. Art Root Collective is zo’n mooi en waardevol concept, dat het belangrijk is om dit te delen. Bovendien willen we graag anderen inspireren om dit concept op te pakken en
na te volgen. Art Root Collective communiceert live met optredens in gezamenlijk en kleiner verband, en via social media: facebook (BESTAAND), instagram (NIEUW) en youtube (NIEUW,
eigen youtube kanaal). De verantwoordelijkheid en de uitvoering moet dichter bij de leden komen te liggen. Hiertoe is het noodzakelijk dat Art Root-ers die dit willen en kunnen doen de juiste
middelen en training krijgen. Ook zullen specialisten op dit gebied worden aangetrokken die (nog) niet tot het collectief behoren, maar wel binnen de doelgroep vallen.

VOORTGANG EN TUSSENTIJDSE EVALUATIE
Art Root is geen grote organisatie, en het projectteam houdt heel nauw de vinger aan de pols. Bewaking van de voortgang vindt plaats op de volgende niveaus:
● Art Root leden zijn zelf verantwoordelijk voor de voortgang. Met een kerngroep worden de plannen doorgesproken en zij worden medeverantwoordelijk voor de voortgang
● Projectteam is medeverantwoordelijk voor de voortgang. Zij worden aangesproken op tijdmanagement en organisatie van gezamenlijke activiteiten.
● Suzanne Wolff spreekt namens de partners regelmatig met projectteamleden om voortgang te bewaken en tussentijds te evalueren
Tussentijdse evaluatie vindt plaats, doordat na iedere activiteit een evaluatie plaatsvindt en een kort verslag wordt geschreven. Dat is nu al zo en dat blijft zo.

KENNISDELING
Er is regelmatig direct contact, dus korte lijnen, tussen het projectteam en de partners en tussen de partners onderling. Verder kan natuurlijk kennisdeling plaatsvinden met bijv. LKCA. Art
Root is open en transparant.
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6. TOELICHTING OP DE BEGROTING
Kosten

Dekking

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deelname aan Art Root activiteiten gratis voor alle deelnemers
Zo zuinig mogelijk, maar wel fair
Waar mogelijk sponsoring in natura (locaties, coaching etc.)
Professionals krijgen passend uurtarief voor hun werk
Werkervaringsplekken en stagiaires krijgen passende vergoeding
Reiskosten: professionals vergoed, deelnemers alleen in nood
Communicatie en positionering: met name mensen uit de doelgroepen (betaald)
Instrumenten: streven is sponsoring in natura, voor de zekerheid huur opgenomen
Coaching/empowerment om verantwoordelijkheden/taken over te nemen
Initiatieven uit de groep worden financieel ondersteund

Sponsoring in natura is de eigen bijdrage en is >20%
Gevraagde bedrag aan Fonds Cultuurparticipatie is <80%
Veel ervaring met fondsenwerving bij fondsen/stichtingen/bedrijven etc.
WIJDOENMEE doet mee, en via hun platform gaan we crowdfunden
2 Art Root Intensive concerten: vrijwillige bijdrage na afloop om iedereen de kans
te geven om te komen luisteren

Resultaat
Art Root Collective heeft geen winstdoelstelling

‘Our project may not change the world, but it is a step forward. Edward Said and myself see our project as an ongoing dialogue, where the
universal, metaphysical language of music links with the continuous dialogue that we have with young people, and that young people have
with each other.’ - Daniel Barenboim
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