10de bijeenkomst Amateurkunstverenigingen Heerlen, dinsdag 21 april 2015
Aanwezig: Stadsschutterij Sebastianus Heerlen, dhr. Theo Hendriks, Speelgroep Expressie Heerlen,
dhr. Patrick Janssen, Harmonie St. Gerardus Heksenberg, dhr. Brian Jansen, Choir of Voices, mevr. H.
Mietus & mevr. Nicolle Dubois, Theaterwerkplaats Zie, Rik van Dijk, Huis voor de Kunsten Limburg,
dhr. Pé Diederen, Platform Amateurkunst Heerlen, dhr. Hans op de Coul en mevr. Sanne Stephan
Afwezig met bericht: Podlasie, dhr. Ton Grendel, Koninklijke Harmonie Heerlen, dhr. Bert Bremen,
Christelijk Gemengd Koor, mevr. Berteke Wijnsma, mannenkoor Polyhymnia, dhr. Leo Linden,
Stichting Dans van de Morgenstond, mevr. Yamila Schoeré, Buikdans Centrale, mevr. Myriam
Schoeré, Lala Linda, mevr. Linda Verkerke, Coriovallum Pipe Band, Steph Quaedvlieg, Gemeente
Heerlen, mevr. Marie-jose van der Weerden

1. Welkom
Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 10de bijeenkomst van het Platform
Amateurkunst Heerlen. Hij heet Pé Diederen, directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg in het
speciaal welkom.

2. Verslag bijeenkomst 21 januari jongstleden
Geen op- of aanmerkingen op het verslag van donderdag 25 september 2014.

3. Dag van de Amateurkunst 2015
In april zal er geen Dag van de Amateurkunst worden georganiseerd.
In het weekend van 6/7 juni zullen er activiteiten worden georganiseerd. In Welten is er een
kinderkunstmarkt, dansworkshops en zullen er kunstwerken van cliënten van het Leger des Heils
tentoon worden gesteld. Er wordt ook nog een workshop voor verenigingen georganiseerd. Hier later
meer over.
Tijdens de vorige bijeenkomst is er gesproken over het houden van een manifestatie tijdens
Barbaradag, 4 december. Theo Hendriks vindt dat zo iets gehouden moet worden in september.
Sanne Stephan vermeldt dat als er verenigingen graag een optocht willen organiseren in het kader
van Barbaradag maar dan in september, het Platform voor Amateurkunst Heerlen de verenigingen
hierbij wil helpen.

4. Pé Diederen – Directeur Huis voor de Kunsten Limburg
Speciaal voor vanavond heeft het Platform de heer Pé Diederen uitgenodigd. Pé is wethouder van
o.a. cultuur en raadslid in de gemeente Heerlen geweest en is op dit moment directeur van het Huis
voor de Kunsten Limburg. Vanavond vertelt Pé wat het Huis voor de Kunsten Limburg inhoudt en wat
deze de amateurkunstverenigingen te bieden heeft. Pé gebruikt bij zijn presentatie een PowerPoint
presentatie. Deze wordt met de notulen mee gestuurd. Wanneer verenigingen vragen hebben
mogen zij contact op nemen met Pé, pdiederen@hklimburg.nl / 047-5399271. Of kijk op
www.hklimburg.nl.

5. Terugblik brainstorm moment
Op woensdag 15 april organiseerde Platform Amateurkunsten Heerlen in samenwerking met
Schunck* Muziekschool een brainstorm voor harmonieën en fanfares. De avond richtte zich op het
vergaren van ideeën en het uitwisselen van ervaringen rondom het thema: Het werven en behouden
van jeugdleden. Hiervoor hadden vier verenigingen zich opgegeven, waarvan er drie aanwezig waren.
Naast medewerkers van Schunck* en Platform Amateurkunst Heerlen, was ook Maurice Gordijn van
het LBM aanwezig. De avond werd ervaren als inspirerend en met de losse ideeën die er tijdens de
brainstorm zijn opgedaan, zullen in een tweede avond concretere ideeën gevormd worden.
Brian Jansen van Harmonie St. Gerardus Heksenberg geeft aan dat hij vindt dat er niet alleen
aandacht besteed moet worden aan het werven van jeugdleden. Er moet juist ook aandacht besteed
worden aan het werven van oudere muzikanten. Sanne geeft aan dat een goed voorbeeld hiervan is
het recreatie-orkest van de Koninklijke Harmonie Heerlen.
Pé Diederen tipt ons de volgende websites:
www.drkrimp.nl - Hier krijgt je vereniging een snelle diagnose: wat doet de ontwikkeling van krimp
en vergrijzen met jouw vereniging?
www.samenwinnenlimburg.nl - Met Samen Winnen willen het Huis voor de Sport Limburg en het
Huis voor de Kunsten Limburg sport- en cultuurverenigingen ondersteunen bij het aangaan van de
uitdagingen waarvoor Limburg zich gesteld ziet op het gebied van leefbaarheid en het
verenigingsleven.
http://www.lkca.nl/~/media/downloads/publicaties/2015/cultuur_in_de_kanteling.pdf Strategische Verkenning cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie (2017-2020).

6. Voortgang opslag Depot Heerlen
Twee jaar geleden bleek dat er behoefte was aan opslag en werkruimte voor
amateurkunstverenigingen. Vooral onder de toneelverenigingen bleek hier vraag naar. Inmiddels zijn
we al heel wat projectplannen en gesprekken verder. Maar er komt vaart in. Het plan is bijna af en er
lopen gesprekken met partijen over locaties en samenwerkingen. Ook is de werkgroep gegroeid. Jo
Braeken heeft zich namens toneelvereniging Triekeltrak bij de werkgroep gevoegd. De werkgroep
bestaat nu uit: Peter Sak (Toneelvereniging Kuvri), Rik van Dijk (Theaterwerkplaats Zie), Kay van
Rooyen (zelfstandig) en Charlotte van Rooyen (Charlotte van Rooyen Balletstudio).
Platform Amateurkunst Heerlen en de Werkgroep opslag depot Heerlen hopen spoedig meer bekend
te kunnen maken.

7. Rondvraag en mededelingen
Het platform heeft het volgende te melden:
- Sinds kort beschikt Platform Amateurkunst Heerlen over een eigen digitale nieuwsbrief. Deze zal
een paar keer per jaar het belangrijkste nieuws uitlichten. Daarnaast zullen er gewoon op onze
website www.amateurkunstheerlen.nl regelmatig nieuwsberichten verschijnen.
- Activiteiten aanmelden op website, kan zelfstandig of via Sanne.
- Nieuws en persberichten mogen ook naar Sanne worden doorgestuurd, mocht het relevant zijn dan
plaatst zij die op onze website.
8. Sluiting
Op donderdag 24 september 2015 zal de volgende vergadering plaats vinden. Aan- en afmeldingen
kunnen gestuurd worden naar amateurkunsten@cultuurhuisheerlen.nl .

