Cultuur bruist
in onze gemeente

Cultuur bruist in onze gemeente!
De gemeente Brummen heeft een rijk cultureel leven, dat iedereen veel
te bieden heeft. Uiteenlopende verenigingen en clubs organiseren elk
jaar vele vaste activiteiten. Daarnaast zijn er volop nieuwe en eenmalige
initiatieven. Dat is fantastisch, want kunst en cultuur zijn heel belangrijk
in onze samenleving.
Deze folder geeft een impressie van wat er zoal gebeurt in onze
gemeente op cultureel gebied. En welke dwarsverbanden er zijn met
bijvoorbeeld welzijn, ouderenzorg, natuur, sport en onderwijs. Als
gemeente vervullen wij hierin een faciliterende en ondersteunende rol.
Met de impulsen die wij geven, verzorgen onze inwoners, verenigingen
en professionals een prachtig en gevarieerd cultureel programma.
Ik wens u veel plezier en inspiratie!

Margriet Wartena
Wethouder cultuur

Beeldende kunst: op straten, pleinen en meer
In de gemeente Brummen vindt u op verschillende
openbare plaatsen uiteenlopende kunstwerken.
Zo staat in iedere kern een werk van de kunstenaar
Ralph Lambertz. De werken vormen samen een
serie. Ze lijken op elkaar, maar zijn toch steeds
weer anders, met kenmerken van de plaats waar ze
staan. Deze werken zijn een geschenk van de
Stichting Brummen 1200.
Verder staan in Eerbeek enkele kunstwerken die
verwijzen naar de voor het dorp zo belangrijke
papierindustrie. Bijvoorbeeld op het Stuijven
burchplein, waar sinds eind 2016 de beeldengroep
‘Papierschepper’ staat.
In Eerbeek vindt u ook het beeld van een geit,
gemaakt door kunstenaar Marijke Ladage. Het stelt
de geit voor die op een schilderij vereeuwigd werd
door de bekende schilder Jan Mankes, die enige
jaren in Eerbeek woonde en daar in 1920 is

De gemeente Brummen nam deel aan de in 2017

overleden.

gestarte IJsselbiënnale. Tijdens dit evenement zijn
in de hele IJsselvallei van noord tot zuid inter

Veel mensen in de gemeente Brummen houden

nationale kunstwerken te bewonderen. In onze

zich bezig met beeldende kunst. Zij zijn deels

initiatiefrijke gemeente heeft de IJsselbiënnale

verenigd in de Kunstkring Brummen e.o. en

geleid tot een spin-off van extra kunstuitingen.

stichting ART Brummen. Fietsend door het

In 2020 staat een volgende editie van de

prachtige landschap kunt u werken van

IJsselbiënnale op de planning.

verschillende kunstenaars bekijken op de
zogenaamde ART Open Atelier- en Fietsroute.

Verder zijn er elk jaar kunstmarkten in Brummen

Of bezoek eens een expositie, zoals Kunst in de

(tijdens het Pinksterfestival) en Eerbeek (in het

Hal. Dit is een wisselende gratis expositie van

fraaie park bij Huis te Eerbeek). Beide markten

lokale kunstenaars in de hal van het gemeentehuis.

trekken talrijke enthousiaste bezoekers.

Muziek: van pop en jazz tot klassiek
De inwoners van de gemeente Brummen moeten

kunstdisciplines zoals dans en beeldende kunst

wel buitengewoon zanglustig en muzikaal zijn.

zorgen voor levendige workshops die aansluiten op

Ga maar na: de gemeente telt ongeveer (je weet

de beleving van kinderen tot en met groep 5.

nooit wat er net weer is opgericht) 23 koren! Voor

Daarnaast organiseren de muziekverenigingen

jong en oud, mannen en vrouwen en in alle genres,

mooie educatieve programma’s voor basisschool

van pop, folk of shanty tot meer klassiek.

leerlingen, al dan niet in samenwerking met de
combinatiefunctionaris. Zoals Kinderen In Eerbeek

Er zijn in onze gemeente vier muziekverenigingen

Maken Muziek (KIEMM), Suc6 met DES en Music 4

en één accordeonvereniging. Alle orkesten treden

Kids.

geregeld op en ondersteunen bijzondere gelegen
heden en evenementen. Bijvoorbeeld de

Liefhebbers van klassieke muziek kunnen genieten

herdenking op 4 mei en diverse markten. Tijdens

van de gerenommeerde serie Kamermuziek van de

evenementen kunt u het Klein Orkest Eerbeek

Culturele Stichting. Deze concertreeks, met musici

(KOE) of het Brummense dweilorkest de Pretband

van nationale en internationale faam, trekt

HOB tegenkomen.

bezoekers uit de hele regio naar de prachtige kerk
van Hall. Aanstormend talent, zoals de winnaars

Verder gebeurt er op basisscholen in onze

van het Prinses Christinaconcours, krijgt een

gemeente van alles om kinderen in contact te

podium in wooncentrum Palisium in Eerbeek.

brengen met muziek en muziekbeoefening. De
combinatiefunctionaris Cultuur is de spin in het

Genieten van muziek met een hapje en drankje?

web bij deze activiteiten, die onderdeel zijn van het

Houd de agenda’s van de lokale horeca in de gaten,

(school)jaarprogramma ‘Kunst en Kidz’. Binnen dit

er is vaak wat te doen! En wat dacht u van een

programma geven vakdocenten muzieklessen en

concert in de open lucht? De stichting Muziek En

laten ze kinderen kennismaken met muziek

Toneel (MET) organiseert elke zomer gratis optredens

verenigingen, muzikanten en verschillende

in de muziekkoepel in Eerbeek. Ook veel fietsende

muziekinstrumenten. Uitstapjes naar andere

passanten blijven daar verrast even luisteren.

Film: cultuur op
het witte doek
De gemeente Brummen heeft geen eigen bioscoop,
maar er zijn wel regelmatig filmvertoningen.
Bijvoorbeeld in de bibliotheken, waar stichting
De Boekensteun de link legt tussen film en literatuur.
In de zomer is er de Brummense Buiten Bios, die
navolging heeft gekregen in Eerbeek en Leuven
heim. Film kijken in een bijzondere ambiance in
de buitenlucht!

Podiumkunsten: toneel en cabaret
De gemeente Brummen kent één toneelgezelschap

Voor basisschoolleerlingen worden speciale

voor volwassenen en één voor de jeugd. Beide

voorstellingen georganiseerd.

geven met enige regelmaat voorstellingen. In de
bibliotheken vinden ‘s zomers vaak leuke (cabaret)

TheaterLokaal sluit hierbij aan met, u raadt het al,

voorstellingen plaats onder de naam ‘Buiten het

spetterend lokaal talent. Ook hier zorgt het

Boekje’. Bijzonder is ook de Theateretappe,

openluchtkarakter voor een speciale touch. Sinds

onderdeel van het meerdaagse Pinksterfestival in

enkele jaren is er ook de Tondense Theater Tour,

Brummen. In gezellige theaterwagens kunt u dan

met bijzondere optredens op verschillende plaatsen

uiteenlopende voorstellingen bijwonen.

in de kleine kern.

Taal en literatuur: woordkunstenaars
Stichting De Boekensteun en de werkgroep
Taalmarkt van de Culturele Stichting houden zich
beide bezig met taal en literatuur. Zo haalt De

Belangrijke partner

Boekensteun ieder jaar nationaal bekende auteurs
naar Brummen voor doorgaans zeer goed bezochte

De Culturele Stichting Gemeente Brummen is

voordrachten. De Taalmarkt organiseert jaarlijks het

voor het gemeentebestuur een belangrijke

Groot Brummens Dictee. Dit staat garant voor een

partner als het gaat om het stimuleren van

hilarische strijd tussen vele inwoners. Een andere

kunst en cultuur in onze gemeente. De

activiteit van de Taalmarkt is het literair café, waar

Stichting is de uitvoeringsorganisatie op het

bekende en minder bekende auteurs en dichters het

brede gebied van cultuur en kunst en

hemd van het lijf wordt gevraagd.

faciliteert en stimuleert culturele en kunst
zinnige activiteiten. Kijk hiervoor op de

De gemeente Brummen heeft sinds 2016 een eigen

website: www.brummencultuur.nl

dorpsdichter. Nadat Laurens Hoevenaren twee jaar
deze functie heeft vervuld, geeft nu dorpsdichter

Eenmaal in de twee jaar reikt de gemeente

Elly van Agtmaal (Eva) belangrijke gelegenheden

een Culturele Prijs uit aan een persoon of

een bijzonder accent door een gedicht op maat voor

instantie uit de gemeente Brummen die zich

te dragen. Nog meer poëzie? Fiets dan in de

heeft onderscheiden op cultureel gebied.

zomeravond eens mee van dichter tot dichter tijdens

Een door de Culturele Stichting benoemde

Dichters in Tonden.

jury beoordeelt de aanmeldingen voor deze
prijs en doet de uiteindelijke voordracht aan
de gemeente.

Jeugd en cultuur: ruimte voor jong talent!
De jeugd heeft de toekomst. Wij vinden cultuur

activiteiten in de gemeente Brummen zijn te

educatie voor jongeren belangrijk. Daarom is er

vinden op www.brummennaschooltijd.nl.

bijvoorbeeld een combinatiefunctionaris Cultuur.
In samenwerking met de basisscholen heeft deze

Het initiatief ‘Meer Muziek in de Klas Lokaal’ wil

met succes een passend cultuurprogramma

muziekonderwijs een vaste plek geven op de

opgezet, met allerlei activiteiten en projecten op

scholen in de regio. De gemeente Brummen

het gebied van cultuur en kunst voor leerlingen en

ondersteunt dit van harte. Daarom ondertekende

leerkrachten.

cultuurwethouder Margriet Wartena in april 2019
een convenant om te zorgen dat wekelijkse

Heel belangrijk zijn de jeugdmuzieklessen, die alle

muziekeducatie op school in 2021 een feit is.

muziekverenigingen verzorgen. Hopelijk zijn deze

‘Meer Muziek in de Klas’ is een landelijk

lessen voor veel kinderen een stimulans om actief

programma voor structureel muziekonderwijs aan

muziek te maken. Dat is niet alleen leuk, maar ook

alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland.

goed voor hun algemene ontwikkeling. Ook de

Ook in onze regio wordt dit programma nu

vele koren bieden mogelijkheden voor de jeugd.

ingevoerd. Naast Brummen doen de gemeenten

Daarnaast verzorgt de werkgroep Jeugd en

Zutphen, Lochem en Voorst mee. Ook zijn

Cultuur lessen in toneel, zang en muziek. Dit

muziekverenigingen, cultuuraanbieders,

programma wordt elk jaar afgerond met een leuke

welzijnsorganisaties, stichtingen, fondsen en

voorstelling. Deze en andere buitenschoolse

natuurlijk scholen betrokken.
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