Art Root Cirkel
ik ben omdat wij zijn

Scope: mei 2021 – januari 2022

ART ROOT COLLECTIVE is een groeiend cultuurcollectief waar vluchtelingen en Nederlandse jongeren van 18 tot 25 jaar SAMEN cultuurmaken en delen.
Het contact en expressieve co-creatie leiden tot originele muziek, rake cultuurproducties en onvoorwaardelijke verbinding. Art Root Collective draagt bij aan een inclusieve samenleving.

Wij geloven in de kracht van samen cultuurmaken als katalysator voor cultuurparticipatie en sociale samenhang.

INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding

2

2. Even voorstellen… Art Root Collective

3

3. Het Project: Art Root Cirkel
3.1 Art Root Collective kan meer…!
3.2 Doelstelling
3.3 Belang van het project
3.4 Huidige situatie – legitimering van dit project
3.5 Projectduur
3.6 Partners
3.7 Opzet projectfase 1
3.8 Doelgroep en betrokkenheid bij de inhoud
3.9 Evaluatie
3.10 Organisatie en Begeleiding

4
4
4
5
5
6
6
8
9
10
10

4. Vooruitzicht van het project & lange termijn samenwerking

11

5. Toelichting op de begroting

11

Bijlage 1 Verklaring van de gebruikte termen

12

Nederlandse Fluit Academie Darthuizerweg 10 3956 NK Leersum 06 38448928

info@neflac.nl www.neflac.nl

KvK30252608 ANBI 8203.46.640

1

1. INLEIDING
Een samenleving is alleen een SAMEN-leving als er een volwaardige plek is voor iedereen, en iedereen kan participeren. Dat klinkt logisch, maar de realiteit laat een ander beeld zien. Voor
vluchtelingen in AZC’s tussen 18 en 25 jaar, is participatie als een hoge muur. Zij zijn formeel volwassen, en vallen daardoor buiten allerlei ontwikkelingstrajecten. Deze ‘vergeten’ groep
moet het zelf uitzoeken, maar hoe dan? Veel jongeren in deze leeftijdsgroep voelen zich nog niet volwassen, kampen met psychische problemen, zijn onzeker over de toekomst, eenzaam
en geïsoleerd1). Zij hebben behoefte aan veiligheid, ontwikkeling, een zinvol bestaan, contact met leeftijdsgenoten, gewoon weer eens jong zijn en erbij horen! 2)
De drempel die zij ervaren met betrekking tot maatschappelijke participatie geldt net zo goed voor cultuurparticipatie. Als je nog niet lang in Nederland bent, en bijvoorbeeld de Nederlandse
taal nog niet spreekt, waar moet je dan naartoe?
Er kunnen niet genoeg initiatieven zijn die cultuurparticipatie voor vluchtelingen mogelijk maakt, en wat leiden zij tot mooie en ontroerende cultuurproducties. We zien dat keer op keer bij
Art Root Collective, een initiatief dat wij, de Nederlandse Fluit Academie (afk. Neflac)met de Vrolijkheid als partner, in 2017 samen zijn gestart.

Uit interview met Art Root lid Asaad door student HKU Tessel de Rijk: What did the project bring you? What did you learn from it?
‘In that period, I was a little bit tired of the procedures in the AZC, and all the stuff that happened to me. I arrived here in The Netherlands in 2019. It was a good
environment to talk about everything I wanted, talk with other people from The Netherlands and others. It’s good to make conversations, especially musical
conversations, talking about the music, about harmony, about musical scales, all the differences between the oriental scales and the western scales.’
Art Root lid 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.’
Art Root lid Lideweij
‘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!’

We gunnen veel meer AZC bewoners en Nederlandse musici (in ons geval fluitisten) bovenstaande ervaringen, en we willen dit via training van Art Root leden mogelijk maken, zodat zij degenen
zijn die workshops organiseren met – en voor- AZCbewoners. Een peiling onder Art Root leden geeft veel enthousiaste reacties! Zij hebben zelf ervaren hoe waardevol en krachtig samen
cultuurmaken is, en willen dit als een soort pay-it-forward doorgeven aan anderen. Hoe meer Art Root leden we in de komende jaren, samen met partner DE VROLIJKHEID en met behulp van
SOUNDS OF CHANGE en UAF kunnen trainen, hoe groter de multiplier, dus hoe meer mensen die nu een drempel ervaren, toegang krijgen tot cultuurparticipatie.
Alles begint met onderzoeken, experimenteren, toetsen, evalueren, bijstellen. Hoe we dat gaan doen, beschrijven we in dit projectplan. We hopen de uitvoering van dit plan mogelijk te maken
met een bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie in spoor 2 van de regeling Samen Cultuurmaken.
1) Ruim
2)

driekwart van alle asielzoekers is jonger dan 35 jaar op het moment van aankomst in Nederland – bron CBS Asiel en integratie 2019
Bron: ART ROOT leden en de Vrolijkheid. De Vrolijkheid werkt al 20 jaar in AZC’s met kinderen en jongeren en is goed op de hoogte van problemen, wensen en behoeftes
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2. EVEN VOORSTELLEN… ART ROOT COLLECTIVE
Art Root Collective is in 2017, op initiatief van de Nederlandse Fluit Academie met partner de Vrolijkheid, van start
gegaan met een 5-daags creative music making project en een concert bij het Grachtenfestival. Deelnemers waren 14
vluchtelingen en 6 fluitisten. Het project werd geleid door 3 professionele musici en een social worker. Inmiddels bestaat
het collectief uit ±55 muzikanten, dansers, en zangers. De 5-daagse Art Root Intensive, improvisatiesessies, en eigen
muziek maken, opnemen en uitvoeren zijn de hoofdactiviteiten van het collectief. Het in coronatijd gemaakt JUNTOS3)
is een mooi voorbeeld van een creatieve Art Root uiting. Art Root Collective is nog steeds onderdeel van de Nederlandse
Fluit Academie (Neflac). Het team met de 4 professionals en de zakelijk leider van Neflac zijn primair verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen van het collectief, met De Vrolijkheid als vaste partner.
3)

Juntos is op youtube te zien via deze link: https://youtu.be/ZDSelH-Gcsw

De kern van Art Root Collective is het samenbrengen van amateurs (muziek, zang, dans, film…) uit bovenstaande
doelgroepen voor creative music making, een intensieve vorm van participerend leren in groepsverband waarbij het The Story of Art Root Collective: https://youtu.be/ckGTZ659mZM
creatieve aspect, het zelf bedenken, vormgeven en uitvoeren voorop staat. Bij Art Root houden we van
‘soortenrijkheid en variatie’ zoals LKCA dit noemt in hun publicatie &wat bedoelen we nu eigenlijk?: ‘Ruimte maken voor een variëteit aan ideeën, kunstvormen, culturele
producten. Inbreng van mensen die zelf variatie meebrengen omdat ze van diverse achtergronden zijn.’

Art Root Collective heeft laten zien dat het samenbrengen van vluchtelingen- en Nederlandse jongeren in een context van creatieve co-creatie, niet alleen verrassende
en ontroerende cultuurproducties oplevert, maar ook blijvende artistieke en sociale verbinding, en een instap naar maatschappelijke participatie van
vluchtelingenjongeren.4)
De IMPACT op alle deelnemers is vele malen groter dan artistieke ontwikkeling en cultuurproducties. De vluchtelingen ervaren ook een significante mentale ‘boost’ en
een sociale ‘instap’. De Nederlandse jongeren, voor wie het vaak de eerste - en meteen zeer intense - ontmoeting met vluchtelingen is, krijgen begrip en groot respect
voor hun leeftijdsgenoten. Artistiek gaat er voor hen, na jaren Nederlandse muziekles, letterlijk een wereld open met voor hen volstrekt nieuwe muziekstijlen uit andere
culturen.
Er ontstaat een blijvende band tussen deze jongeren uit alle windstreken, die zich zowel uit in het muzikaal en artistiek samen optrekken, maar ook in het vieren van
een verblijfsvergunning en het delen van het verdriet bij een uitzetting, of een spontane jamsessie bij een verjaardag!
4)

Zie de korte video The Story of Art Root Collective https://youtu.be/ckGTZ659mZM

Zoals zal blijken uit de volgende pagina’s is het project dat deze aanvraag betreft een nieuwe loot aan de Art Root stam, en anders dan de huidige activiteiten van het collectief.
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3. HET PROJECT: ART ROOT CIRKEL
3.1 ART ROOT COLLECTIVE KAN MEER…!
Wat we sinds de start hebben bereikt is mooi, maar kan Art Root Collective niet veel meer AZC-bewoners
cultuurparticipatie bieden? Wij denken van wel.
Er zijn voldoende getalenteerde Art Root leden die zelf, mits goed getraind, muziek- en cultuurprojecten met
AZC-bewoners kunnen en willen opzetten. Zij hebben zelf de kans gekregen voor cultuurparticipatie via Art Root
Collective, en kunnen nu diezelfde kansen doorgeven aan anderen. Daarmee maken zij de cirkel rond.
Het project waar we een bijdrage voor vragen betreft Projectfase 1 van een driejarig project:
Een praktisch experiment waarbij ±10 Art Root leden, hoofdzakelijk (ex)vluchtelingen, getraind worden in het
geven van creatieve (muziek)workshops aan AZCbewoners. Onderdeel van de training is een 5-daagse
creatieve/artistieke workshopserie op een AZC met 20 tot 40 bewoners. Deze workshops leiden tot een
concrete cultuurproductie (voorstelling, concert, boek, album etc.)

3.2 DOELSTELLING
1. Het concept, in samenwerking met de ±10 trainees en de ±50 deelnemers aan de workshops in het AZC, ontwikkelen, uittesten, en in de praktijk uitproberen, waarmee in de toekomst steeds
meer AZCbewoners structureel toegang krijgen tot cultuurparticipatie via workshops en projecten, georganiseerd en geleid door hiertoe opgeleide Art Root leden.
2. Art Root Collective leden, een mix van vluchtelingen/jonge statushouders en Nederlandse (amateur)muzikanten tussen 18 en 30 jaar, de kans geven hun talenten en vaardigheden te
ontplooien en zicht te geven op een maatschappelijke toekomst, of dat nou een vervolgopleiding is of het werkveld.

Als ieder jaar een training plaatsvindt met 10 trainees komt er een constante stroom op gang met nieuwe professionals die met AZCbewoners creatieve/artistieke producties gaan maken.
Door de intensieve contacten met AZC’s worden tevens nieuwe creatieve/artistieke talenten tussen 18 en 25 jaar gescout voor Art Root Collective, die vervolgens door kunnen stromen
naar de training, en na de training weer op AZC’s kunnen gaan werken. Met deze ‘Art Root Cirkel’ komt een multiplier op gang die ervoor zorgt dat er een constante stroom van
cultuurparticipatie voor/met AZCbewoners op gang komt.
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3.3 BELANG VAN DIT PROJECT
In het kennisdossier Cultuur & Nieuwkomers van het LKCA staat in de kop: Een plek vinden in een nieuw land is een intensief proces. Je moet niet alleen de taal leren, maar ook wennen aan een
nieuwe omgeving, gewoontes en gebruiken, nieuwe vrienden maken of een baan vinden. Meedoen aan culturele activiteiten kan positief bijdragen aan dit proces en vergroot het wederzijds
begrip.
Duidelijker kunnen wij het belang van dit project niet omschrijven. Het spreekt allemaal eigenlijk voor zich. Hoe meer we nieuwkomers en mensen die al ietsje langer in ons land zijn kunnen
helpen met zich hier thuis gaan voelen en een plekje in de samenleving vinden, hoe beter. Want, zoals we dit plan begonnen zijn in de inleiding: een samenleving is alleen maar een SAMENleving als er voor iedereen een volwaardige plek is. In dit project is veel samenwerking en verbinding tussen nieuwkomers, nieuwe Nederlanders en mensen die hier opgegroeid zijn, met als
uitkomsten dat er een sociaal netwerk ontstaat, elkaars cultuur wordt gedeeld, kennis overdracht plaatsvindt over de Nederlandse samenleving, en toegang wordt gecreëerd tot opleiding en
werk. Vooral dit laatste is een wezenlijk doel van dit project.
Cultuurparticipatie is een superbelangrijke drager voor integratie! De enkele jaren ervaring met Art Root Collective heeft laten hoe belangrijk de creatieve cultuurworkshops met AZCbewoners
zijn. We kunnen dat niet genoeg benadrukken! Een project als dit doorbreekt het isolement en zet mensen in hun kracht. De nadruk ligt op het positieve en op creëren waar juist heel veel
negativiteit was/is en afbraak. Er ontstaat beweging waar het AZCleven veelal bestaat uit stilstand, er komt ruimte voor talentontwikkeling en onvermoede kwaliteiten, emoties mogen er zijn
en verhalen worden gedeeld, het draagt bij aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, en nog veel meer... Zie hiertoe ook bijgevoegd document Interviews Deelnemers Art Root Collective

3.4 HUIDIGE SITUATIE – LEGITIMERING VAN DIT PROJECT
Het plaatje toont het totaal aantal AZCbewoners op dit moment, een grote en diverse groep. De doelgroep voor cultuurparticipatieprojecten is dus
heel groot! Wij realiseren ons dat we een druppel in de oceaan zijn met dit project, maar alle beetjes helpen.
Gelukkig zijn er overal in het land incidentele en structurele cultuurparticipatie initiatieven en projecten met vluchtelingen, waarbij de ontmoeting en
verbinding centraal staat. Een fantastisch voorbeeld is het Catching Cultures Orchestra waar de Vrolijkheid ook een van de partners is.
Wat ons wel opvalt als we cultuurparticipatieprojecten met AZCbewoners bekijken is, dat we geen projecten tegenkomen waar empowerment en
toegang tot opleiding en werk via cultuurparticipatie een doel is. Juist daarom vinden we dit project zo relevant, omdat hier toegang tot
cultuurparticipatie én maatschappelijke participatie beide tot de doelstellingen behoren. We hopen tevens een voorbeeld te worden voor anderen.
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3.5 PROJECTDUUR
De projectduur van het totale project is 3 jaar, en wordt opgeknipt in 3 fasen van ieder 1 jaar. De aanvraag is gericht op projectfase 1.
Doel projectfase 1, mei 2021 t/m januari 2022: onderzoeken, uitvoeren en toetsen/evalueren of de training van ±10 voormalig AZCbewoners leidt tot de skills die nodig zijn om cultuurprojecten
op te zetten met AZCbewoners, waarmee deze groep toegang krijgt tot cultuurparticipatie. En tevens of de trainees na voltooiing van het trainingstraject zicht heeft op een vervolgopleiding of
toegang tot de arbeidsmarkt.
Doel projectfase 2, mei 2022 t/m januari 2022 : traject aanpassen aan de hand van de evaluatie van projectfase 1 -> met een nieuwe groep van ±10 deelnemers het traject opnieuw doorlopen,
inclusief het cultuurpoject met 20 - 40 AZCbewoners -> na de evaluatie van aan het eind van deze fase moet er een training en een traject staan, wat 1x per uitgevoerd kan worden.
Doel projectfase 3, mei 2023 t/m uiterlijk december 2023: Training en Art Root Cirkel verankeren, zorgen voor voldoende borging met betrekking tot vorm en inhoud, professionele begeleiding,
praktische organisatie, communicatie en financiële middelen, zodat de multiplier blijft werken. Het project is niet gebonden aan een bepaalde regio, stad of platteland, maar is landelijk
toepasbaar. We voorzien wel, dat Art Root Collective in fase 3 op eigen benen staat als aparte stichting met een eigen onafhankelijk bestuur en financiële middelen. We zullen Art Root echter
niet loslaten voordat deze borging zeker is. Langzaam maar zeker kan nu al de Art Root Intensive verbreden naar andere instrumenten, en niet meer alleen voor fluitisten zijn.

3.6 PARTNERS
3.6.1 Nederlands Fluit Academie (Neflac)
Neflac is in 2009 opgericht door de solofluitiste van het Concertgebouworkest, Emily Beynon, en zakenvrouw Suzanne Wolff, met het doel om een significante bijdrage te leveren aan een
levendige fluitcommunity waar talent tot bloei komt. We hebben het hier beslist niet allen over jonge talenten die door kunnen stromen naar de vakopleiding, maar over een grote groep van
enthousiast fluitleerlingen tussen 13 en 18 jaar die zichzelf verder willen ontwikkelen en het beste uit zichzelf willen halen. Juist die leeftijdsgroep voelt de grote druk van school en andere
activiteiten, en dat betekent, dat er vaak gestopt wordt met het spelen van een instrument, en dat is zonde! Neflac verwezenlijkt haar doelen via cursussen, coaching & concerten. De
Zomeracademie, Docenten netwerk, concerten samen met fluitdocenten en hun leerlingen (CombiConcert), een eigen Neflac ensemble met 10 talenten tussen 15 en 25 jaar, en het uitgeven
van repertoire zijn vaste activiteiten. Al een aantal jaar zet Neflac zich ook in voor mensen die niet vanzelfsprekend de weg naar het Nederlandse muziekleven weten te vinden. Bij deze projecten
speelt fluit meestal een bijrol. Een van deze projecten is Art Root Collective, dat nog steeds onder Neflac valt.
In de 12 jaar, dat Neflac bestaat hebben 100-en fluitisten in de doelgroepen onze cursussen bijgewoond, en hebben een paar 1000-en mensen de concerten bijgewoond. Zowel cursisten als
ouders en docenten spreken lovend over Neflac, en we hebben al heel wat weifelend publiek omgetoverd naar fluitliefhebber. Ook zijn we alle jaren in staat geweest om, met behulp van
bijdragen van fondsen/stichtingen/bedrijven/particulieren en cursusgeld financieel gezond te zijn.
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3.6.2 Samenwerkingspartner
de Vrolijkheid - investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielzoekerscentra.
Waarom de Vrolijkheid als partner?
Neflac en de Vrolijkheid kennen elkaar goed vanuit de samenwerking in het Art Root Collective, die uitstekend bevalt. Voor dit project is de Vrolijkheid dan ook de logische
samenwerkingspartner, alleen al omdat zij al 20 jaar op AZC’s werken en de AZC organisatie van binnen en buiten kennen.
Het is niet zo scherp uit elkaar te trekken zoals hieronder beschreven, maar in grote lijnen komt de verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken op het volgende neer.
Verantwoordelijkheden: Neflac neemt verantwoordelijkheid voor overall organisatie, artistieke leidraad, financiën en evaluatie: trainingsdagen, stages, voortgang, evaluatie,
fondsenwerving.
De Vrolijkheid neemt verantwoordelijkheid voor alles wat het AZC betreft: keuze AZC, werving deelnemers, logistiek en uitvoering AZCproject,
cultuurproduct(ie).
Rollen:

Neflac is artistiek en inhoudelijk sterk, is goed in organiseren en zorgen dat het voor elkaar komt. De Vrolijkheid is sterk in het betrekken van mensen bij activiteiten
met een drempel, het creëren van een veilige omgeving, enthousiasmeren. Dit zijn ook de rollen in dit project.

Taken:

Uit bovenstaande blijkt ook eigenlijk wel de taakverdeling. Neflac neemt het voortouw bij de overall planning en uitvoering van het gedeelte buiten het AZC, de
Vrolijkheid neemt het stokje over waar het activiteiten met – en op - op het AZC betreft. Neflac neemt voorts taken op zich die met overall organisatie en financiën
te maken hebben. Samen de communicatie, evaluatie en bijstelling.

Tenslotte is de Vrolijkheid ook geïnteresseerd en gemotiveerd om geschikte Art Root trainees in de toekomst werk te bieden in hun organisatie!!
3.6.3 Andere organisaties met een rol in dit project
Sounds of Change – gebruikt muziek om mensen te helpen zichtzelf te ontwikkelen tot positieve Community Builders in hun community.
Sounds of Change heeft ervaring met het opleiden van mensen tot community builder en kan veel kwalitatief inhoudelijke input leveren in de training.
Akoesticum - nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater.
Akoesticum is vanaf het begin de ideale thuishaven voor de Art Root Intensive vanwege de faciliteiten die het biedt. Daarnaast heeft Akoesticum als filosofie dat het mensen van allerlei
culturen wil verbinden. Art Root Collective past dus goed bij Akoesticum en vice versa. De Art Root Intensive die in de cirkel is opgenomen, en onderdeel is van dit project, wordt in 2021 weer
in Akoesticum georganiseerd.
UAF – begeleidt en ondersteunt jaarlijks zo’n vierduizend gevluchte studenten en professionals.
UAF studenten observeren, toetsen en evalueren projectfase 1 tussentijds en na afloop. Zij zijn onafhankelijk. Ook heeft het UAF 25 conservatoriumstudenten onder haar hoede, deze
studenten zouden bijvoorbeeld vakspecialisatielessen kunnen geven aan onze Art Root deelnemers als hier behoefte aan is. Het UAF is altijd op zoek naar stageplekken voor hun studenten,
wij als Art Root Collective kunnen zo’n stageplek bieden aan bijvoorbeeld een student bedrijfskunde, sociologie, onderwijskunde, audio-visuele techniek, psychologie, conservatorium etc.
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3.7 OPZET PROJECTFASE 1
3.7.1 Voorbereiding (VALT BUITEN DE SCOPE VAN DE AANVRAAG!)
❖ Voorafgaand aan het project is getoetst bij de Art Root Collective leden of er belangstelling voor dit project is en of zij nut en noodzaak hiervan inzien. Zou dit niet het geval zijn geweest, dan
was dit project niet verder opgepakt. Natuurlijk willen (gelukkig) niet alle Art Root leden meedoen met dit project omdat zij al een opleiding volgen/studeren/werken, maar er bleek ruim
voldoende enthousiasme. Het project is dus concreet opgepakt;
❖ Ontwikkeling van de training door de artistiek leiders van Art Root Collective, in samenwerking met de Vrolijkheid en input van Sounds of Change en met input van potentiële trainees;
❖ Werving van deelnemers (hierna genoemd: trainees) voor de training; - januari 2021;
❖ In kaart brengen welke specifieke skills – vakspecialisatie - de trainees willen ontwikkelen (bijv. workshopleider, marketing/communicatie van een project, fondsenwerving, productie); januari 2021
❖ Definitieve opzet en inhoud van de training - februari 2021
❖ Evaluatie: criteria en methode bepalen om te evalueren wanneer het experiment is geslaagd, idem dito voor tussentijdse toetsing gedurende het experiment, en de effectevaluatie achteraf
m.b.t. het ‘product’ en het proces. - met input van studenten van UAF.
3.7.2 EXPERIMENT = uitvoering, evaluatie, bijstelling (VALT BINNEN DE SCOPE VAN DE AANVRAAG)
❖ mei 2021
2 aaneengesloten trainingsdagen (waarschijnlijk in Akoesticum)
❖ juli 2021
❖ september 2021

stage bij Art Root Intensive in Akoesticum
2 aaneengesloten trainingsdagen als voorbereiding op de week met workshops in het AZC (waarschijnlijk in Akoesticum)

❖ september 2021
❖ najaar 2021
❖ oktober 2021

in totaal 16 uur coaching in vakspecialisatie door externe professionals
stage bij Art Root Open improvsessies in Amsterdam-Noord
5 aaneengesloten dagen op een AZC voor de workshopserie(s)

❖ november 2021
❖ december 2021

evaluatiesessie met de deelnemers
evaluatie van het experiment

❖ januari 2022

bijstelling van het trainingstraject en eventueel andere onderdelen van het project

Nog concreter ziet het experiment er als volgt uit:
1. 2 daagse meeting met de 10 trainees (18 en 19 mei 2021)
. Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers gaan we in op vragen zoals: waar heb/had je zelf behoefte aan op de AZC’s? Welke behoeftes zie/zag je om je heen? Welke doelgroep zou je
graag iets mee willen doen? Welke kernelementen van het Art Root Collective zou je graag willen delen?;
. Ze gaan in gesprek met medewerkers van de Vrolijkheid om te horen wat zij ervaren, welke behoeftes ze zien en hoe ze hun eigen projecten vormgeven en organiseren;
. De trainees onderzoeken via creatieve processen wat hen inspireert, waar hun drive en kracht ligt, wat ze zouden willen leren en ontwikkelen om deze drive en kracht in praktijk in te
kunnen zetten. Het kan gaan over leiderschap vaardigheden om zelf muzikale workshops te leiden, maar ook bijv. PR of productievaardigheden om juist die kant van cultuurprojecten op te
zetten en uit te voeren. Iedereen formuleert eigen leerdoelen en vanuit daar kijken we welke rol in de groep daar het beste bij past.
. Aan het einde van deze 2 dagen heeft iedereen een startpunt gemaakt met zijn eigen leer- en ontwikkelingsdoelen en hebben ze samen verschillende projectideeën project op papier gezet.
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2. Leertraject ( juni/juli/aug/sept 2021)
. Observeren bij projecten van de Vrolijkheid, en brainstormen met de Vrolijkheid over mogelijke projectideeën;
. In 4 projectdagen werken de trainees hun projectplannen verder uit;
. Workshops en individuele coaching van mentoren (binnen of buiten het team) inzake de vakspecialisatie;
. Stage bij de Art Root Intensive – afhankelijk van hun specialisatiekeuze staan zij voor de groep, ondersteunen ze bij productie, communicatie, techniek etc.
. Stage bij Art Root Open, maandelijkse improvisatiesessies in Amsterdam-Noord – ook hier geldt dat zij worden ingezet n.a.v. hun specialisatie.
3 Praktijk (herfstvakantie 2021)
. 5-daags project op een AZC met bewoners – met de Vrolijkheid wordt een AZC gekozen - doelgroep en thema aan de hand van behoeftes op het AZC – project wordt van voorbereiding tot
en met uitvoering georganiseerd en geleid door de trainees. Ieder neemt hierbij de eigen rol op zich die past bij het gekozen vakspecialisme (workshopleiding, productie, communicatie etc.)
. Het project wordt afgesloten met een concrete cultuurproductie (voorstelling, concert, boek of…) Bij deze afsluiting is publiek welkom.
4 Evaluatie (november/december 2021)
. Evaluatiedag met de trainees
. Onafhankelijke evaluatie van het totale project door studenten van UAF
5 Bijstelling (januari 2022)
. Op basis van alle verzamelde informatie tijdens en na het project wordt door het begeleidende team het project bijgesteld. Hiermee wordt Projectfase 1 afgesloten.
Met de (leer)ervaringen van Projectfase 1 kan Projectfase 2 van start gaan.

3.8 DOELGROEP EN BETROKKENHEID BIJ DE INHOUD
. ± 10 Art Root leden tussen 20 en 30 jaar die zichzelf verder willen ontwikkelen tot workshopleider of een andere discipline zoals fondsenwerving, productie, marketing, communicatie etc.
. 20 - 40 AZC bewoners die geïnteresseerd zijn in deelname aan een cultuurproject.
De 10 Art Root trainees worden volledig betrokken in de ontwikkeling van dit project omdat de training moet aansluiten bij hun wensen en behoeftes. De eerste dag waar deze consultatie
plaatsvindt is al in januari 2021 en valt buiten de scope van dit project.
Het AZC waar het project plaatsvindt in het kader van de training, en de deelnemers worden gekozen door de Vrolijkheid. Vervolgens worden de wensen en behoeftes van de deelnemers in
kaart gebracht door de trainees, en aan de hand daarvan wordt het project globaal ingevuld samen met de bewoners. Vervolgens bepalen de deelnemers, evenals bij alle art Root collective
projecten, de uitkomst van het project.
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3.9 EVALUATIE
Het experiment wordt geëvalueerd op onderstaande punten:
Doelen

vorm – inhoud

overige

❖ hebben de trainees de beoogde skills ontwikkeld?
❖ hebben zij zicht op maatschappelijke participatie?
❖ is het AZC project succesvol verlopen?

❖ kan met de gekozen vorm het doel worden bereikt?
❖ kan met de gekozen inhoud het doel worden bereikt?

❖ kan met de gekozen organisatie het doel worden bereikt?
❖ totaal aantal betrokken personen?
❖ hoe is de samenwerking met de partner(s) verlopen?

❖ waren de AZCdeelnemers tevreden?
❖ hoe hebben alle deelnemers dit experiment ervaren?

❖ zijn de juiste partners gekozen?
❖ communicatie

❖ beoordeling cultuurproductie door publiek, deelnemers

❖ financiële resultaten t.o.v. begroting

Over het project wordt gerapporteerd aan alle betrokkenen: deelnemers, projectleiding, partners, AZC’s, financiers.
Het is vanzelfsprekend, dat wij actief bijdragen aan monitoring en evaluatieprogramma’s van Cultuurparticipatie en LKCA en vernemen graag op welke wijze wij hier een bijdrage kunnen
leveren c.q. wat hierin van ons verwacht wordt..

3.10 ORGANISATIE & BEGELEIDING
Het project wordt georganiseerd en begeleid door een team met de volgende professionals:
Artistieke leiding, trainer
muzikant en creative music making professional Maaike van de Linde (fluitiste, zangeres)
Artistieke leiding, trainer
muzikant en creative music making professional Geerte de Koe (violiste)
Productie & Communicatie
projectmanager Lucine Ellarian
Naast bovengenoemde personen werken mee:
Art Root Open, Art Root Intensive
muzikant, organisator Kay Ramati
Art Root Open, AZCproject
muzikant, trainer en workshopleider Sounds of Change Hashem Kabreet
Workshopleider, AZCproject
medewerker de Vrolijkheid
Communicatie (uitvoerend)
freelancer uit de doelgroep
Evaluatie
2 studenten van UAF
AZCmedewerkers helpen mee, maar worden niet uit dit project betaald.

betaald
betaald
betaald

betaald
betaald
betaald
betaald
stagevergoeding
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Supervisie:
Supervisie Neflac, en financiën
supervisie de Vrolijkheid

zakelijk leider Neflac Suzanne Wolff
landelijk muziekcoördinator Niels de Groot

onbetaald
betaald door de Vrolijkheid

4. VOORUITZICHT VAN HET PROJECT & LANGE TERMIJN SAMENWERKING
Het project in deze aanvraag is slechts een deel van het totale project, dat 3 jaar in beslag neemt. Na afloop van het project verwachten wij een sterk en bestendig concept te hebben ontwikkeld,
dat de jaren daarna verder kan worden voortgezet. Ook kunnen andere organisaties dit concept kopiëren, omdat er voldoende aanwas zal zijn van asielmigranten. Het CBS verwacht voorlopig
18.000 asielmigranten per jaar.5)
Qua organisatie en betrokkenheid heeft het team aangegeven de komende jaren dit project te willen blijven doen, evenals de partners en meewerkende organisaties. Maar zoals wij inmiddels
weten: zoiets als het coronavirus kan alles een andere kant doen uitgaan!
Art Root Collective komt in die zin op eigen benen te staan, dat het een aparte Stichting wordt met een onafhankelijk Bestuur of Raad van Toezicht. Dit etekent, dat Neflac van ‘moeder’ een
‘partner’ wordt, net als de Vrolijkheid nu is. Het komt de bestendigheid van het project ten goede als het direct onder de verantwoordelijkheid van Art root Collective valt, omdat Neflac het zelf
managen van projecten als Art Root Collective niet in haar doelstellingen heeft staan. Dit kan dus best voor een paar jaar, maar niet voor de eeuwigheid. Daarnaast moeten projecten als dit niet
altijd met dezelfde partners verbonden te blijven. Alles beweegt altijd en gaat mee met zijn tijd en omstandigheden. Weel voelen Neflac en de Vrolijkheid zich verantwoordelijk en zullen Art
Root Cirkel niet zomaar loslaten als dit nog niet kan.
Financieel is er voldoende tijd om de projectkosten gedekt te krijgen. Met Art Root Collective hebben we eind 2020 de ervaring, dat we al 4 jaar in staat zijn de kosten te dekken met grotere en
kleinere bijdragen van bijv. Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Dorrie Stoop Fonds, Stichting Vogelgezang, IONA Stichting, Haëlla Fonds, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Ars Donandi,
Stichting Boschuysen en fondsen die niet met naam genoemd willen worden. Met behulp van Fonds Cultuurparticipatie zouden we graag dit project mogelijk maken, alleen al omdat allen die
bij dit project betrokken zijn, dit voelen als een erkenning voor onze professionaliteit en inzet voor deze doelgroepen.
5)

Bron: CBS – Statistische Trends - 16 december 2020

5. TOELICHTING OP DE BEGROTING
Belangrijkste principes:
. Trainees en deelnemers aan het AZCproject betalen geen bijdrage voor deelname, omdat zij hiervoor geen geld hebben, en geld geen drempel mag zijn voor deelname.
. Professionals worden marktconform betaald voor hun werk, tenzij zij zelf aangeven geen vergoeding te willen ontvangen of een aantal uren vrijwillig investeren.
. Dit project is niet op winst gericht. De financiële doelstelling is quitte draaien.
Voorts verwijzen we graag naar de bijgevoegde begroting met een uitgebreide toelichting op alle posten.
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Bijlage 1. - Verklaring van de gebruikte termen
Art Root Collective- De naam van de groep met AZCjongern en fluitisten die ooit hebben meegedaan aan de Art Root Intensive. Met al deze leden (55) is contact via whatsappgroep en e-mail.
Als er activiteiten zijn (live of online) wordt iedereen via deze kanalen uitgenodigd.
Art Root Intensive- Vijfdaagse creative music making week in de zomer voor jongeren van 18t/m25 jaar die op AZC wonen en Nederlandse fluitisten van Neflac. Na afloop stromen zij door
naar Art Root Collective. Deelnemers worden geworven i.s.m. De Vrolijkheid. Tijdens de week wordt er samen nieuwe muziek gecomponeerd en uitgevoerd bij het slotconcert.
Art Root Open- Maandelijkse improvisatiesessies in Amsterdam Noord, bedoeld voor Art Root leden, AZCbewoners, jonge statushouders en buurtgenoten van 18t/m30 jaar.
Art Root Cirkel- Trainingstraject: Er zijn voldoende getalenteerde Art Root leden die zelf, mits goed getraind, muziek- en cultuurprojecten met AZC-bewoners kunnen en willen opzetten. Zij
hebben zelf de kans gekregen voor cultuurparticipatie via Art Root Collective, en kunnen nu diezelfde kansen doorgeven aan anderen. Daarmee maken zij de cirkel rond, daarom heet het
trainingstraject Art Root Cirkel.
Art Root leden- alle jongeren die ooit deelgenomen hebben aan de Art Root Intensive.
Art Root Trainees- 10 deelnemers aan het trainingstraject Art Root Circle.
Neflac- Nederlandse Fluit Academie
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