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Voorwoord Voorzitter
Voorwoord 2015

Sinds een aantal jaren proberen we ons jaarverslag te voorzien van een motto waarin we een uitspraak doen over cultuur. Zo’n traditie schept verplichtingen en het blijkt verbazend hoeveel er over kunst en cultuur te zeggen valt. Als je
uitgaat van: “Brummen, gemeente van kunst en cultuur” een motto dat we een eerder verslag meegaven, dan passen
daar veel uitspraken bij. Een kleine greep uit de afgelopen jaren: ”Cultuur moet elke dag “, ”Cultuur begint met jeugd”,
“Cultuur verbindt”, “Cultuur is duurzaam”.
Dit jaar hebben we gekozen voor “Cultuur is verrassend”. Ook dat klopt: cultuur blijkt als het leven zelf. Het brengt onverwachte dingen, soms negatief, vaker positief. Kunst kan soms net die andere kijk op het alledaagse geven die een andere kant belicht of iets waardevols en/of verrassends toevoegt.
We hebben ook in dit verslagjaar weer veel mooie dingen mogen meemaken en ondersteunen en de meeste van onze
eigen werkgroepen lopen geweldig. U leest daarover verderop uitgebreider.
Ook de bemensing van bestuur en werkgroepen verloopt over het algemeen goed, zij het dat er vaak uit een zelfde, al
wat oudere vijver geput moet worden. Het betrekken van jeugd blijft moeilijk, zowel als publiek als actief medewerker.
Dit is dan ook voor het bestuur een speerpunt. Er is overigens wel een goede samenwerking met de Cultuurmakelaar die
de lagere schooljeugd wel zijn portie cultuur meegeeft gelukkig.
Het Cultureel Platform dat we in opdracht van de gemeente 2 keer per jaar organiseren is overigens een forum dat goed
werkt voor het enthousiasmeren van mensen voor activiteiten of het koppelen van in dezelfde zaken geïnteresseerden.
Het sein dit jaar, dat de werkgroep Quattro Stagioni ophoudt te bestaan betreuren we natuurlijk zeer. Ondanks dat men
al jaren zocht naar jeugd die de kar verder zou willen trekken is dat niet gelukt. Heel jammer maar…. “zo is het leven!”.
We zijn de oude groep zeer dankbaar voor alles wat ze in al die jaren hebben gedaan en bewonderen de spirit om in
2016 nog een knallend afscheid te organiseren.
We hebben als bestuur er echter vertrouwen in dat er ook weer nieuwe projecten zullen ontstaan, wellicht op een geheel ander vlak. Wij zullen dat met plezier blijven volgen en ondersteunen met een accent op jeugd, duurzaamheid en
efficiency en toegankelijkheid voor de Brummenaren.

Marjolein Roelfzema-Breederland
Voorzitter
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Financieel
Financiën

Dit jaar was het mogelijk alle aanvragen voor culturele activiteiten te honoreren, twee platformbijeenkomsten te organiseren en de gewenste ondersteunende diensten te verlenen. Dit alles binnen de gemeentelijke subsidie en 2015 was dan
ook in financiële termen een mooi jaar.

De gemeentelijke subsidie 2015 bedroeg € 27.603,- en dat kwam bijna overeen met de ingediende begroting. Het bedrag
was marginaal hoger dan de 2014 allocatie. Eind 2015 liet een saldo zien van € 1.824,-

In totaal werden er 15 aanvragen ontvangen voor incidentele culturele activiteiten waarvan er 13 werden goedgekeurd en
we voor twee nog op nadere informatie wachten. De gemiddelde financiële tegemoetkoming voor deze eenmalige initiatieven was € 756,- hetgeen resulteerde in een totale subsidie van € 9.820,-

Aan het organiseren van deze eenmalige evenementen hecht de Stichting veel belang. Het is een creatieve wijze om de
inwoners van Brummen/Eerbeek met enige regelmaat kennis te laten nemen van nieuwe cultuuruitingen. Deze vernieuwende activiteiten brengen veelal voor de initiatiefnemers een onaanvaardbaar financieel risico met zich mee. De verstrekte subsidies verkleinen het financiële risico voor hen tot normale proporties.

Ook dit jaar slaagden organisatoren erin om enerzijds een groter deel van de benodigde gelden zelf te werven en anderzijds van de toeschouwers een realistische eigen bijdrage te vragen. Deze ontwikkeling is de beste garantie die Brummen/
Eerbeek zich kan wensen aangaande de continuïteit van hun culturele leven!

In de afgelopen jaren werden, met succes, door de Culturele Stichting uit naam van enkele organisaties subsidieverzoeken
voor € 4.350,- ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds hetgeen de waarde van deze subsidient voor onze lokale cultuur duidelijk onderstreept. Momenteel ligt er wederom een subsidieaanvraag voor 2016 bij hen ter behandeling.

De bestemmingsreserve 2014 zou dit jaar aangewend worden voor het vernieuwen van de website van de Stichting. Deze
activiteit werd nog niet ter hand genomen en is doorgeschoven naar volgend jaar.
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Public Relations
PR-activiteiten

Van print naar digitaal en verder
Kloppend hart van de website is nog steeds de culturele agenda. Jaren geleden werd deze jaarlijks twee keer als een fraaie
folder verspreid. Maar op het moment van uitgave bleek de inhoud door de actualiteit al weer ingehaald. De toenmalige
website is gemoderniseerd naar z’n huidige vorm waarin de culturele agenda een prominente plaats kreeg. Na interne
discussie is besloten om workshops en cursussen ook te vermelden op de site. Het onderdeel exposities waar meerdaagse
activiteiten vermeld konden worden is daartoe uitgebreid.
De app heeft inmiddels zijn plaats veroverd bij veel gebruikers van tablet en smartphone. Er hebben geen essentiële wijzigingen in opzet en lay-out plaatsgevonden gedurende het afgelopen jaar.
De mogelijkheid om kaartjes te bestellen voor de concerten van de werkgroep Kamermuziek is na een inwerkperiode inmiddels een volwaardig instrument in de faciliteiten van de Culturele Stichting geworden.
Fysieke uitingen
Wanneer evenementen van de Culturele Stichting plaatshebben worden deze opgesmukt met passende PR-uitingen. Het
grote spandoek en de tafelvlaggetjes werden al regelmatig gebruikt. Aan alle werkgroepen werd afgelopen jaar een banner
verstrekt die praktisch in gebruik is en de gewenste professionele uitstraling heeft.
Statistieken
De statistiek die van de culturele agenda wordt bijgehouden geeft aan dat culturele evenementen nog steeds volop in de
belangstelling staan. In de bijlage zijn de details daarvan weergegeven.
Ook werd de website, en in het bijzonder de culturele agenda, goed bezocht (zie onderstaande grafiek). Er is een lichte
stijging te zien in het gebruik van de website app (bezoeken mobiel).
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Cultureel Platform
Cultureel Platform
Het Cultureel Platform wordt door de Culturele Stichting 2 maal per jaar georganiseerd in opdracht van de gemeente. Eenmaal in Eerbeek en eenmaal in Brummen. Het doel is enerzijds elkaar te informeren over wat er speelt op cultureel gebied
binnen de gemeentegrenzen en anderzijds elkaar te enthousiasmeren aangaande nieuwe activiteiten en het creëren van
draagvlak voor innoverende culturele initiatieven. Inwoners worden via de pers uitgenodigd aanwezig te zijn en thema's
aan te dragen.

Weer nieuwe culturele initiatieven tijdens het voorjaarsplatform

Op 9 april werd er een levendige bijeenkomst gehouden in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek en dit resulteerde in een aantal interessante culturele initiatieven.

Een drietal buurtbewoners uit Tonden deden hun plannen uit de doeken over de Tonden Theater Toer dit najaar. Een toer
met kleinschalige en relatief korte muziek-, theater-, dans- en comedyvoorstellingen op verschillende bijzondere locaties in
het buurtschap Tonden.

De opzet van de inmiddels succesvolle Pinkstermarkt kwam ook aan de orde. De Culturele Stichting hecht veel waarde aan
het doen herleven van "theater" binnen de podiumkunsten in de gemeente. Daarom is er uitgebreid overleg geweest over
het "theateretappe" concept met de Pinkstermarktorganisatie en werd de wens uitgesproken deze activiteit zo mogelijk in
2016 te steunen. De werving van vrijwilligers werd die avond gestart.

Verder zou de succesvolle BuitenBiosBrummen een zusje dienen te krijgen in Eerbeek: BuitenBiosEerbeek. De eerste voorstellingen hebben inmiddels in de zomer plaats gevonden in de muziekkoepel van Eerbeek onder auspiciën van de stichting
MET.
Ook werd tijdens de bijeenkomst de behoefte geïnventariseerd aan een mogelijke uitwisseling op cultureel gebied met het
Italiaanse Collevecchio.

Een eigen dorpsdichter in de gemeente Brummen?

Op maandag 19 oktober jl. kwam een flink aantal belangstellenden bijeen in Plein Vijf te Brummen voor de tweede jaarlijkse platformbijeenkomst.
Het bleek dat allerlei nieuwe culturele initiatieven succesvol hadden plaatsgevonden sinds de laatste vergadering waaronder de Theater Toer Tonden en een voortzetting van de EerbeekseBuitenBios. Tijdens het platform werd ook de wenselijkheid van kaartverkoop via het internet besproken. Dit zou de steeds schaarser wordende vrijwilligers kunnen ontlasten van
een tijdrovende taak.
Ook werden de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van de Pinksterevenementen, Kunst te Eerbeek en
kwam Cultuurwethouder Tuiten met de suggestie van een Dorpsdichter. Dit initiatief van B&W zal door de werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting verder worden opgepakt.

Beide bijeenkomsten waren zeer geanimeerd met de gebruikelijke goede opkomst
Het volgend platform vindt plaats in het voorjaar van 2016 in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek en in het najaar in Plein 5 te
Brummen
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Werkgroep Brummense Buiten Bios
Brummense Buiten Bios 2015
In de zomer van 2015 heeft de Brummense Buiten Bios voor het elfde jaar tweemaal een film vertoond, in de sfeervolle ambiance van park ’t Goor. De films werden met een goede beamer en makkelijk opzetbaar groot scherm van de Culturele Stichting Gemeente Brummen getoond. Met behulp van een prima geluidsinstallatie waren de voorstellingen ook dit jaar weer
technisch optimaal en financieel gezond.

Donderdagavond 9 juli was de eerste voorstellig met in het voorprogramma een optreden van het Brummense Hardkoor.
Met veel verve zongen zij het publiek toe. Daarna als ‘voorfilm’ de korte impressie van ‘De Brummense Pinkstermarkt’ vanuit
de lucht werd er ‘gekeken’ naar Brummen tijdens de Pinkstermarkt. Het was een goed bezochte voorstelling met de prachtige
film ‘El secreto de sus ojos’ die hoge ogen gooide. De voorstelling was wel ‘de koudste Buiten Bios ooit’ met een echt koud
einde en voorspelde vorst aan de grond in de nacht ….

Op donderdag 20 augustus werd de film ‘Boyhood’ vertoond. Traditiegetrouw meldden de eerste bezoekers zich vroeg met
picknicktafel en avondeten in het park. Het was een mooi evenement door de zeer gewaardeerde film en de prima temperatuur tijdens deze zomerse avond.

De Buiten Bios is gestart met het ontwikkelen van een nieuwsbrief om het contact met het publiek te verstevigen en hen tijdig van nieuwe informatie te voorzien. Voor de digitale nieuwsbrief kan men zich online aanmelden via de site
www.brummensebuitenbios.nl. Dit initiatief is succesvol want de site wordt zeker in de aanloop van de voorstellingen goed
bezocht.

Wederom is het gelukt de financiën beter in balans te brengen zodat er minder aanspraak gemaakt hoefde te worden op de
subsidie van de Culturele Stichting. Dit is zeker te danken aan de aanschaf van de beamer en scherm, waardoor de technische
kosten beduidend lager liggen en het feit dat De Brummense Buiten Bios lokale sponsoren aan zich heeft weten te binden.
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Werkgroep Culturele Prijs
Culturele Prijs van de Gemeente Brummen

De werkgroep Culturele Prijs heeft als taak het oproepen tot voordrachten, selecteren van kandidaten en vervolgens organiseren van de uitreiking van de Culturele Prijs. Deze uitreiking vindt doorgaans plaats in een feestelijk kader door een lid van
het college van B en W.
Bedoeling is personen of groeperingen met bijzondere betekenis en verdiensten voor cultuur in de Brummense gemeenschap te eren en extra in het zonnetje te zetten. Met deze prijs hopen we ook een stimulans te vormen voor dit culturele
leven.

De prijs bestaat uit een geldbedrag ter beschikking gesteld door de Stichting Fonds Brummen 1200 en een beeldje van de
lokale beeldhouwster Nicky Dijkstra.
De werkgroep doet in principe eens in de 2 jaar een oproep voor voordrachten in de plaatselijke media, maar het staat een
ieder vrij spontaan een gemotiveerde voordracht te doen al of niet bij een speciale gelegenheid.
De jury/werkgroep beoordeelt de voordrachten en bepaalt bij honorering in overleg de gepaste omstandigheden voor de
uitreiking. Indien er geen geschikte kandidaten zijn vindt geen uitreiking plaats. In 2015 is geen prijs uitgereikt.
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Werkgroep Jeugd & Cultuur
Werkgroep Jeugd en Cultuur
Musical “Een Fluitje van een Cent”
Doelgroep: kinderen van 6-14 jaar

Op zaterdag 14 maart verzorgde de musicalgroep van de werkgroep Jeugd en Cultuur zijn jaarlijkse uitvoering in de Vroolijke
Frans in Broek. Dit jaar werd de musical “Een fluitje van een cent” tweemaal opgevoerd voor een zaal vol familie, vriendjes
en andere belangstellenden.
De uitvoering was de afsluiting van een vijftien weken durende musicalcursus.
Negentien enthousiaste kinderen onder leiding van docente Mieke Rous, geassisteerd door Wendi van Rheenen, zijn aan de
slag gegaan met toneel, zang en dans. Mieke Rous heeft voor deze uitvoering het script geschreven zodat alle kinderen naar
eigen vermogen konden meespelen.

Tijdens de voorstelling werd het geheel muzikaal opgeluisterd door de klanken van muziekvereniging La Fraternité onder
leiding van Andy Kievits, die ook alle muziek voor de harmonie heeft geschreven.

Het geheel zag er ook dit jaar weer prachtig uit. Nanneke Dorenbos had samen met de kinderen van de Jeugdkunstkring het
decor gemaakt in de stijl van Fiep Westendorp. De kostuums in Hollandse stijl zijn gemaakt door Bertie Kleverwal.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde cursus en uitvoering!
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Werkgroep Kamermuziek
Werkgroep Kamermuziek
25 januari 2015 Tjeerd Top - viool, Jeroen Bal – piano
N.H. kerk te Hall
Met zijn Stradivarius speelde Tjeerd Top, samen met pianist Jeroen Bal, de sterren van de hemel in de fijne akoestiek van ons
prachtige kerkje in Hall. Alle musici zijn verrukt van de klank en de sfeer in dit juweeltje in de Gemeente Brummen. De kerk
was heel goed bezet, de luisteraars waren ontroerd en enthousiast over de werken van Ravel, Mozart, Saint-Saëns en Brahms.

22 maart 2015 Rubens Quartet
N.H. kerk te Hall
Dit strijkkwartet combineert graag bekende, klassieke werken met composities van hedendaagse componisten. Zo klonk nu
een stuk van Josquin Desprez uit ca. 1500 in een transcriptie van Joey Roukens. Heel boeiend en buitengewoon mooi! Sarah
Kapustin & Gilles Francis – viool, Roeland Jagers – altviool en Joachim Eijlander – cello speelden verder Haydn, Janacek en
Beethoven. Jammer dat de kerk maar halfvol was, maar men heeft een herkansing in o.a. het Concertgebouw, de Doelen,
Tivoli/Vredenburg en in de Verenigde Staten.

17 mei 2015 Zigeunerensemble Sintiromarus
Huis te Eerbeek “Concert Culinair”
Met violiste/primas Blichta Hoopman, achterkleindochter van wijlen Tata Mirando, saxofonist/klarinettist Stanislav Mitrovic,
contrabassist Andor Horvath en cymbalist Bokkie Vink genoten we van traditionele Roemeense en Hongaarse en zelfs Armeense klanken tussen de verrukkelijke gerechten van de topkok in Huis te Eerbeek. Een heerlijke avond met buiten eten en
binnen luisteren!
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Werkgroep Kamermuziek
Werkgroep Kamermuziek
11 oktober 2015 Quirine Viersen – violoncello
N.H. kerk te Hall
De suites van Bach voor cellosolo speelt Quirine bij voorkeur in kerkjes, en dan is zij in Hall bij het goede adres! Zij heeft alle
zes de solosuites opgenomen in een kerkje. In 2011 speelde zij hier in Hall drie suites. Het werd zo’n enorm succes (het was
afgeladen vol), dat wij haar vroegen ook de andere drie solosuites te spelen. Op haar Joseph Guarnerius Filius Andreae-cello
uit 1715 ontroerde zij het volle kerkje weer, nu met de nummers lll, ll en Vl. Een onvergetelijke middag.

22 november 2015 Hannes Minnaar – piano
N.H. kerk te Hall
Na het concert van het Van Baerle Trio in 2013, met de pianist Hannes Minnaar, was het duidelijk dat ook deze musici verrukt
waren van ons kerkje. Hannes Minnaar is beroemd na het behalen van de derde prijs bij het Koningin Elisabeth Concours in
2010 en het is echt heel bijzonder dat hij ook een soloconcert bij ons wilde geven. Onze talrijke luisteraars waren dan ook
zeer enthousiast en ontroerd door zijn spel met werken van Schubert, Fauré, Alban Berg en Brahms (deze laatste componist
met 25 variaties en een fuga op een thema van Händel). Onvergetelijk! In ons volgend seizoen komt het Van Baerle Trio weer!

Wat zijn we blij en wat voelen we ons bevoorrecht dat deze fantastische musici bij ons komen spelen!
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Werkgroep Kunst in de Hal
Kunst in de hal

De werkgroep Kunst In De Hal verzorgde in 2015 vier exposities in de linker benedenruimte van de hal in het Brummense
gemeentehuis.
Voor de exposities beschikt de werkgroep over panelen, een vitrine en sokkels waarmee ze de kunstwerken kan presenteren. Dit materiaal is aangepast aan de stijl van de balie en voldoet uitstekend aan de door de werkgroep gestelde eisen.
De werken werden eerst om de acht weken gewisseld. De expositieperiode is door de werkgroep verlengd naar drie maanden, zodat er voortaan vier exposities per jaar worden gehouden.

In diverse media wordt aandacht aan de exposities geschonken met door de werkgroep aangeleverde persberichten. Doordat het om een niet door de werkgroep beheerde locatie gaat is geen indicatie te geven van het aantal bezoekers.
De werkgroep zoekt zelf exposanten uit. Bij voorkeur in de gemeente Brummen, maar ze kijkt ook over de gemeentegrenzen om haar keuze te vergroten.
Bij de keuze van exposanten zoekt de werkgroep naar kwaliteit in originaliteit en probeert verscheidenheid in beeldende
kunstvormen te vinden. Ze zoekt in de vijver van professionele en amateurkunstenaars.
Gedurende de maand mei werd de expositieruimte ter beschikking gesteld aan de scholen in de gemeente, die een herdenkingstentoonstelling inrichtten ter gelegenheid van de viering van de bevrijding van Nederland in 1945.
Werkgroep vindt de aangeboden ruimte voldoende, maar zou liever op de begane grond haar exposities willen inrichten. Dit
is helaas niet mogelijk vanwege de veiligheidsvoorschriften in het gemeentehuis.
De werkgroep ervaart dat er belangstelling is voor de exposities en denkt dat haar doel bereikt wordt: Het tonen van kunst
aan de bezoekers van het gemeentehuis. Ook bij navraag bij de gemeente wordt een duidelijke belangstelling voor de exposities gerapporteerd.
In de toekomst wil de werkgroep meer aandacht vragen voor haar werk door openingen van nieuwe exposities een feestelijker tint te gaan geven.
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Werkgroep Taalmarkt
Werkgroep Taalmarkt
In 2015 organiseerde de werkgroep Taalmarkt een paar vertrouwde activiteiten. Daarnaast werkte de werkgroep mee aan
het Roots in the Woods-festival. Door de regionale pers werd trouw aandacht aan ons besteed; de persberichten voor- en
achteraf werden vrijwel altijd geplaatst. Ook op Twitter en Facebook vroegen we aandacht voor de literaire activiteiten van
de werkgroep. Bij twee gelegenheden is een werkgroeplid van tevoren geïnterviewd door Berkelstroom Radio.
Op woensdag 14 januari 2015 vond het Literaire Café plaats met schrijver en reiziger Alexander Reeuwijk. De zaal bij De
Vroolijke Frans in Broek zat bomvol en de sfeer was uitstekend. Het thema “Reizen” zorgde voor inspiratie bij veel dappere
voorlezers. Trouwe deelnemer Dopey Dijkstra werd door Reeuwijk tot winnaar uitgeroepen. Op donderdag 17 september was
het tweede literair café met schrijfster Jolande Withuis ook een groot succes; het leek wel Zomergasten, zo werd gezegd. Zij
werd door werkgroeplid Mieke van Nieuwstadt geïnterviewd over haar werk en over de biografie van Prinses Juliana waaraan
zij momenteel werkt. Ruim 30 mensen hebben geboeid zitten luisteren. Voor het Open Podium diezelfde avond was dit keer
minder belangstelling van voorlezers, waarschijnlijk door het als te dwingend ervaren thema “Het Koningshuis”. Daarvoor in
de plaats had de werkgroep Dopey Dijkstra, Martine Letterie en Agave Kruijssen bereid gevonden iets voor te dragen uit eigen
werk dat met het thema te maken had.
De werkgroep leverde een bijdrage aan een literaire poot van het festival Roots in the Woods, door het organiseren van twee
kindervoorstellingen van Theater Smoesjes! en een lezing van Midas Dekkers op zaterdag 24 oktober. De Culturele Stichting
zorgde voor een extra subsidie om dit mogelijk te maken. De kindervoorstelling in Brummen vond plaats in het oude gebouw
van de Rabobank en was een groot succes; er zaten zo’n 40 kinderen en hun ouders of grootouders in de zaal. In Zaal Spoorzicht in Eerbeek was er later op de middag wat minder belangstelling. De lezing van Midas Dekkers vond plaats in boekhandel
Primera. Daar waren zo’n 75 bezoekers getuige van de droge humor van rasverteller Dekkers.
Op 9 november vond het 16de Groot Brummens Dictee plaats in De Korenmolen in Eerbeek, voorgelezen door wethouder
Luuk Tuiten. 8 teams van 3 deelnemers schreven hieraan mee, naast 6 individuele deelnemers. Daarnaast waren nog 10 juryleden betrokken bij het nakijken. Het dictee was dit keer op verzoek van de werkgroep geschreven door Laurens Hoevenaren.

De muzikale omlijsting werd bij veel van onze activiteiten tot grote tevredenheid verzorgd door Bas Witteveen uit Oeken.
Wegens gebrek aan belangstelling van deelnemende teams werd de Grote Gelderse Literaire Quiz van zondag 29 maart dit
jaar niet gespeeld.
Het jaar 2015 eindigde voor onze werkgroep met de voorbereidingen voor een Literair Café met voor de pauze een optreden
van de Deventer schrijver Almar Otten in De Vroolijke Frans in Broek op woensdag 10 februari 2016.
Bovendien heeft de werkgroep een grote rol in de verkenning en organisatie van het mogelijk aanstellen van een Brummense
dorpsdichter.
15

Werkgroep QS-Pop
Werkgroep QS pop

Omdat de bezetting van de werkgroep al heel lang actief is, zijn ze ook al heel lang op zoek geweest naar vernieuwing en
opvolging.
Dit is hen ondanks uitgebreide en langdurige inspanning de afgelopen jaren niet gelukt. Een algemene trend dat de jeugd
liever naar grootschalige evenementen of festivals gaat heeft hen wellicht parten gespeeld. Over de gehele linie wordt, ook
in andere gemeenten overigens, gesignaleerd dat de jeugd na de basisschoolleeftijd een moeilijk bereikbare en te stimuleren groep is.
De QS-groep heeft, met spijt, uiteindelijk besloten zichzelf op te heffen, maar ….nog eenmaal gaan ze spetteren!!!

Voor 2016 zijn in 2015, meteen na het besluit ermee te stoppen, de voorbereidingen gestart om nog een extra mooie afscheidsaflevering te verzorgen. Dit inclusief de inmiddels bekende aftrap aan het begin van de avond voor de allerjongsten.
Hiervoor, en voor alle voorgaande mooie avonden, alvast BRAVO van het bestuur.
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Gesubsidieerden
ART-Brummen
Dit jaar werden er in januari, april en juli open weekenden gehouden die het thema meegekregen, winter, lente, zomer en
herfst. Middels een groot e-mailbestand heeft de bekendmaking in de regio en landelijk plaatsgevonden. Dit heeft ertoe
geleid dat ook dit jaar weer de ateliers, galeries en werkplaatsen door ongeveer 700 belangstellenden bezocht zijn.

De kunstenaars van ART-Brummen presenteren een breed scala van kunstvormen waardoor de ART-Brummen route in de
belangstelling staat en vele bezoekers naar Brummen haalt.

De toer langs de ateliers werd in een fietsroute gegoten om de galeries, werkplaatsen en ateliers fietsend in de mooie
Brummense omgeving te bezoeken. Van deze mogelijkheid werd veel gebruik gemaakt.
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Gesubsidieerden
Protestantse Gemeente Eerbeek
Luisteren naar de verborgen schatten in de Matthäus Passion
21 maart 2015
Deze kop stond boven een artikel in de Stentor over de Educatieve & Interactieve Matthäus. Het educatieve werd bijgedragen door Joop Schets, de dirigent van Bachkoor Apeldoorn en Toonkunst Arnhem, en door onze eigen Hanneke Kuperus.
Joop liet ons zien hoe meesterlijk en ingenieus de muziek van Bach in elkaar zit en Hanneke duidde de theologische kant. Zij
nam ons bijvoorbeeld mee door het piëtisme en ook door de Joodse getallenleer. In de Matthäus komen al die bijzondere
getallen terug, zoals bijvoorbeeld nadrukkelijk de getallen 3, 7 en 12. De drie komt op veel plaatsen in de Bijbel voor en in
de zeven herkennen wij het wekelijks herscheppen van nieuw leven, maar ook de vijf broden en twee vissen van de wonderbare spijziging. De twaalf voert natuurlijk terug op de 12 stammen van Israël, maar ook wanneer hij zijn twaalf discipelen
tijdens het laatste avondmaal vertelt, dat hij door één van hen verraden zal worden. Ze schrikken en vragen hem ook in de
Matthäus: Herr bin ich’s? Elf keer, want Judas houdt zijn kaken stijf op elkaar.

“Voor de toehoorders in de kerk moet er een wereld zijn open gegaan”, schrijft de Stentor terecht. De dirigent sloot deze
inspirerende avond af met de handtekening van Bach waarin het getal 14 (letternummering van B-A-C-H) een belangrijke rol
speelt met het zingen op 14 noten van “Waarlijk dit was een Zoon Gods”. Het interactieve kwam vooral na de pauze aan de
orde. Soms mochten wij met het koor meezingen en konden ook vragen worden gesteld aan dirigent en pastor. Daar werd
veel gebruik van gemaakt.

Het was een bijzondere avond met ruim 100 toehoorders, best veel voor deze avond op het breukvlak van Cultuur en Religie, die mede mogelijk was gemaakt door de Culturele Stichting Brummen.
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Gesubsidieerden
Stichting Welzijn Brummen
Onze eigen kunstenaars
8 april – 7 juni 2015
Doelgroep: leerlingen uit groep 6
In de maanden april en mei van 2015 gaf Marguerite Tuijn op 13 Brummense scholen aan de leerlingen van groep 6 steeds
twee lessen over Brummense kunstenaars.
“We begonnen ermee om te bedenken waar de gemeente Brummen bijzonder door was. Onder andere door de kunstenaars ...
Natuurlijk was er ook veel te kijken door de presentatie waarin de drie door mij uitgekozen beroemde kunstenaars aan bod
kwamen.

Jan Mankes met zijn aandachtsvolle schilderijen van dieren en landschappen uit zijn directe omgeving. Henk Peeters met zijn
werk dat opgebouwd is uit hele gewone voorwerpen zoals waterzakjes, koeienhuiden of een keukenhandschoen, waar je ook
wel om mag lachen. Cornelius Rogge met zijn geheimzinnige tenten en piramides, werken die gaan over wat de kunstenaar zelf
voelt en denkt.” aldus Marguerite Tuijn

Cultuureducatie is op een professionele wijze in het onderwijs gebracht en heeft de ontwikkeling van kinderen verrijkt. Daarbij
zijn ze enthousiast geworden over hun eigen cultureel erfgoed uit de gemeente Brummen en hebben meer begrip van hun eigen culturele leefomgeving nu ze de achtergrond weten van o.a. “het beeld van het geitje” en de Jan Mankesstraat.
Ouders zijn geïnspireerd via de kinderen en d.m.v. de expositie tijdens het Kunst en Kidz.
Elke enthousiaste leerkracht heeft een basis gevonden voor kunst- en erfgoededucatie en kan deze lessen gebruiken als inspiratiebron, mede dankzij de quiz.
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Gesubsidieerden
Stichting Welzijn Brummen
Workshop Toy Gallery
De Toy Gallery heeft workshops verzorgd die aansloten bij de doelstellingen en de doelgroep van Kunst & Kidz 2014-2015.
Hiervoor heeft Henk Bekker van de Toy Gallery een bijeenkomst bijgewoond met de andere betrokken docenten en bijgedragen aan het ontwikkelen van de leerlijn.
Het thema was Erfgoed waarbij in het bijzonder is gekeken naar hoe en waarmee de opa’s en oma’s van de kinderen hebben gespeeld en wat ze hebben gezongen toen zij zo oud waren als de kinderen nu. Soms werden hierin bepaalde aspecten
uitvergroot of nog verder gereisd in de tijd, al dan niet met een oude speelgoedtrein.

Henk richtte op elke school of nabijgelegen zaal een museum op locatie in. Er stonden zo’n 50 stukken speelgoed uitgestald.
Van teddyberen tot treintjes en van sprekende papegaaien tot een reuzenrad van Meccano. Elk kind mocht speelgoed uitkiezen wat hem of haar het meest aansprak. Over elk stuk speelgoed vertelde Henk een kleine anekdote, de werking en/of
achtergrond.
De kinderen hebben gezien dat hun eigen speelgoed niet vanzelfsprekend is en ze zijn zich bewuster geworden van hun cultureel erfgoed.
Henk blijkt een bevlogen en charismatisch onderwijzer die een nieuwerwetse klas weet te boeien met ouderwets speelgoed. Ook de techniek van allerlei speelgoed werd geduldig en op een levendige manier uitgelegd aan de kinderen.
Zo hebben de kinderen gezien hoe een tol werkt. Ze hebben zelf geprobeerd een tol aan het draaien te krijgen. Ze hebben
het beginsel van de werking van een tol begrepen en geïllustreerd gekregen aan de hand van een gyroscoop dat deze rotatiesymmetrische massa in het groot gebruikt wordt bij o.a. een vliegwiel.

Met grote blokken hebben de kinderen samen moeten werken en een zo mooi mogelijk kasteel moeten maken.
De kinderen hebben een mooie kaart gekregen ter herinnering. Hiermee kunnen ze bij vertoning korting krijgen bij het museum.
20

Gesubsidieerden
Kerken van Brummen
Musical Ruth
17, 18 en 19 april
Doelgroep: alle leeftijden
Medio 2014 werd begonnen met het repeteren door toneelspelers, orkest- en koorleden voor de opvoering van de Musical
Ruth. In een latere fase kwamen daar de mensen van het decor, de kleding, catering en anderen bij.
In totaal waren er ruim 100 deelnemers van alle leeftijdsklassen; de oudste was 86 jaar en de jongste 4 maanden. De deelname
stond open voor bewoners van de plaats Brummen en omgeving. Al gauw bleek dat de moeilijkheidsgraad hoger lag dan bij de
vorige vijf opgevoerde musicals. Het heeft veel inspanning gekost, maar uiteindelijk werd er een perfecte voorstelling gegeven.

Het verhaal draait om de lotgevallen van Ruth, een Moabitische vrouw en weduwe, die met haar schoonmoeder Naomi terugkeert naar haar geboorteplaats. Ruth werd als een vreemdelinge beschouwd die echt niet thuis hoorde in Bethlehem en werd
daardoor slecht geaccepteerd. Ze moest vechten tegen de twijfel of ze wel moest blijven en ze moest vechten voor haar bestaan. Uiteindelijk keert zich alles ten goede want ze trouwt met Boaz. Het huwelijk biedt weer toekomst. Aan het eind werd
hun kind aan Naomi getoond.

Er waren drie opvoeringen die in totaal werden bezocht door bijna 600 bezoekers. Uit de reacties van het publiek was op te
merken dat de opvoeringen geslaagd waren. Ook nadien werden de deelnemers op straat gecomplimenteerd voor hun uitvoering. Het gaf veel voldoening want er moest echt aan getrokken worden om een goed resultaat te krijgen.
Naast de inzet van de deelnemers en de fantastische decorbouwers is het succes mede te danken aan de regisseur Anneke van
Sytzama en de orkestleider en koordirigent Joop van Hierden. Het koor was voorbereid door Cisca van Middelkoop en Wim
Jagersma.
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Gesubsidieerden
Vrouwenkoor Phoenix
Bevrijdingsconcert 25 april 2015
Op zaterdag 25 april 2015 vond er in Brummen een groot opgezet Bevrijdingsconcert plaats in de zaal van de sporthal die met
veel fantasie was omgetoverd tot concertzaal, met podium, licht en geluid.

Het werd een prachtige avond. De verwelkoming door de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums, schiep meteen een
nostalgische sfeer. Strak in het gelid speelden ze het bekende Auld Lang Syne. Het Brummens Mannenkoor bracht sfeervolle
nummers, mooi zuiver en met gevoel gezongen, en zong daar niet een nieuwe jonge tenor? Mooi toepasselijke nummers
o.l.v. dirigente Marga Roelofs.
Shantykoor De IJsselboei is een bonk energie. Vrolijke uitstraling en leuk gepresenteerd. Met het Lilly Marleen kon menigeen zich niet meer inhouden een begon spontaan mee te hummen. Leuk repertoire en met solist erbij!

La Fraternité is ook veelbelovend, ze hadden er hard aan gewerkt en dat kon je horen.
Bijzonder ook het verhaal mooi en duidelijk voorgedragen door Jan Klein Leugemors. Het was muisstil. Wat een oorlogsdrama
in Brummen, goed dat het jaarlijks herdacht wordt.
Na de pauze Jongerenkoor Vox. Een echte verrassing! Fris, zuiver, goed toepasselijk eigentijds repertoire en jaha… een verstaanbare rap! Heel knap gedaan met ook een loepzuivere soliste.
En dan het Harmonie Orkest Brummen. Wat een fantastisch orkest met ook wat Phoenixvrouwen erbij. Het “Wilhelmina” zo
sfeervol, de Glenn Miller nummers: Iedereen zat te wippen op zijn stoel, en het indrukwekkende “Arnhem” een prachtig stuk
muziek, niet eenvoudig om te spelen, maar het klonk als een klok!
En tenslotte Phoenix. Wat een heerlijk energiek koor is het toch. Antoinette presenteerde het geheel met veel gevoel voor
historie. Eerst de serieuze nummers, allemaal nieuw en speciaal ingestudeerd en tenslotte de echte oude tophits met o.m.
dat heerlijke: Trees heeft een Canadees. Goede arrangementen, hulde aan Jan Jaap. Het swingde de pan uit!
Kortom een heerlijke, mogelijk voor sommigen wel wat lange avond. Hulde aan de organisatie. Het liep allemaal gesmeerd!
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Gesubsidieerden
Brummense Oranje Commissie
Brummen got Talent!
27 april 2015
Doelgroep: kinderen van 4-12 jaar
Maandag 27 april werd er in Brummen uitbundig koningsdag gevierd op het Marktplein. Het koningsfeest is voor alle kinderen
uit Brummen, maar we richten ons met name op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Na twee voorrondes van Brummen's Got Talent, waarin 14 enthousiaste deelnemers hun talenten toonden, vond om 14.00
uur ‘s middags de finale plaats. De eerste plaats was dit jaar voor Siem en Ties die een coole ‘breakdanceact’ lieten zien. De
tweede en derde plaats gingen naar Eligeorah en Myrthe die allebei een live gezongen liedje van "Frozen" ten gehore brachten.

Alle deelnemertjes ontvingen een leuke prijs, De eerste drie plaatsen kregen daarnaast ook nog een mooie oranje taart. Alle
prijzen zijn beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.
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Gesubsidieerden
Zangvereniging Herleving
Bevrijdingsconcert
5 mei 2015
Doelgroep: alle bewoners van de gemeente Brummen
Dinsdag 5 mei organiseerde gemengde zangvereniging Herleving i.s.m. de stichting MET een bevrijdingsconcert in de muziektent te Eerbeek. Helaas werkte het weer niet erg mee, er woei een stevige wind in de muziektent en tussen 14.00 en 15.00 uur
brak er een noodweer los boven Eerbeek.
De organisatie had al besloten om het concert in de Schuure te geven en dat bleek een juiste beslissing te zijn. Gelukkig voor de
zangers en muzikanten weerhield het slechte weer het publiek (tussen de 100 en 150 toeschouwers) niet om naar de Schuure
te komen.

Herleving bracht deze middag een gevarieerd programma; er werden liederen en een medley van Vera Lynn gezongen, wat
door het publiek zeer gewaardeerd werd. Verder zong het koor o.a. enkele volksliederen, You’ll never walk alone en Papillon
(die mooie en vrolijke vlinder). Het koor besloot haar programma met Glory, Glory, Halleluja.

Het Klein Orkest Eendracht bracht deze middag een heel luchtig programma wat ook zeer op prijs werd gesteld door het aanwezige publiek. Het was van de organisatie een goede keus om dit orkest te vragen want ze bracht deze middag veel vrolijkheid
tijdens het concert met hun muziek.
De stichting MET, onder leiding van Henk Klein, zorgde ervoor dat de aanwezige toeschouwers werden voorzien van een kopje
koffie, thee of fris.
Al met al kunnen wij terugzien op een zeer geslaagde middag.
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Gesubsidieerden
Stichting Welzijn Brummen
Tentoonstelling oorlog, vrede, liefde en haat
24—31 maart—2 april 2015
Kinderen van zes groepen 8 van alle basisscholen in Brummen en groep 6, 7 en 8 in Leuvenheim van schooljaar 2014-2015
hebben onder leiding van Ineke Metz, beeldend kunstenaar, tekendocente en kindertekentherapeute, een kunstproject gedaan met het thema oorlog, vrede, liefde en haat. Dit in aansluiting op het toneelstuk ‘Jonge helden in de oorlog’ dat alle
kinderen vrijdag 10 april hebben kunnen zien. Dit toneelstuk werd opgevoerd door toneelgroep BRAVO en is in samenwerking met het 4 mei Comité tot stand gekomen.
Als introductie werd het werk van de Nederlandse kunstenaar Armando bekeken. Toen de oorlog uitbrak was Armando net
zo oud als de kinderen in groep 8 nu.
De kinderen hebben hard gewerkt. Ze schilderden papieren vol, gingen daarna met klei aan de slag om een gevoel uit te beelden en schreven daarna ontroerende gedichten bij de beeldjes die ze gemaakt hadden. Er blijkt veel poëzietalent in groep 8
te zijn! De beschilderde papieren werden gebruikt om een gezamenlijke collage op een groot doek te maken. Van ieder kind
zijn er stukjes aanwezig. Mooie symbolen kwamen tevoorschijn; een duif, de klaproos, een gebroken hart.

Deze kunstwerken van dit project waren in mei 2015 te bezichtigen in het gemeentehuis in Brummen. De officiële opening
van de expositie deed de burgemeester en vond plaats op 16 mei waarbij scholen aanwezig waren. Door al deze activiteiten
beklijft het thema oorlog en vrede veel beter en staan niet alleen de kinderen stil bij dit onderwerp, maar ook de ouders en
alle inwoners van de gemeente!

Later hingen schilderijen bij de SWB in de ontmoetingsruimte en op de scholen zelf.
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Gesubsidieerden
Bibliotheek
Buiten ‘t boekje
10 juli 2015
De aftrap was op vrijdag 10 juli met een avond ‘’perfect’’ cabaret. Niet een maar twee voorstellingen op één avond. Perfectie
was namelijk het codewoord bij beide voorstellingen. Wolter Weulink nam de bezoekers op z’n eigen perfecte wijze mee in
de voorstelling. Iedereen moet kunnen functioneren binnen de maatschappij. Dus sleept men zichzelf naar psychiaters, sportscholen, talentenjachten, datingsites om volmaakt te worden. De dames Anke en Hanne stelden het publiek de volgende
vraag: Stel: je kan morgen wakker worden als de perfecte versie van jezelf. En het enige wat je hoeft te doen is afscheid nemen van degene die je nu bent. Zou je dat doen?

17 juli
Vrijdag 17 juli waren ’s middags eerste de kinderen aan de beurt. Het was warm dus even de vraag of alle kinderen niet in het
zwembad lagen. Maar gelukkig niet! Heerlijk onder de boom in de schaduw nam Ron Vernout de kinderen mee in het verhaal
van de kikker die al het water opdronk. Met alleen zijn gitaar en verbeeldingskracht wist hij de kinderen te verleiden tot het
meespelen en dansen.

17 juli
En ’s avonds was de tuin voor de zes mannen van de Never Mind Jazz Band. Het plezier spatte ervan af en dat had ook z’n
weerslag op het publiek. Al snel gingen de voetjes van de vloer (gras) en werd er heerlijk meegedanst. Jazz uit de jaren twintig
met o.a. muziek van Armstrong, Jelly Roll Morton, uiteraard ook Charleston muziek en solo-optredens. Een avond vol gezelligheid en afwisseling, waarbij het publiek volop genoten heeft!
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Gesubsidieerden
Kunstwerk 2 vogeltjes B
Halverwege 2014 werd ik door één van de medewerkers organisatie “Pontfeest” uitgenodigd iets te bedenken voor dit
feest. Mijn idee was om twee grote bronzen vogeltjes te plaatsen aan beide oevers ter hoogte van het Bronkhorsterveer.
Na onderzoek naar de kosten en na toestemming van de gemeentes Brummen en Bronckhorst om hier op eigen kracht
een poging voor te wagen, werkte ik flink door om het model voor Twee Vogeltjes B klaar te krijgen voor het Pontfeest, de
startdatum voor de crowdfunding via Voordekunst. Er moest een filmpje gemaakt worden, tegenprestaties bedacht worden, brochures verspreid etc. Na de maximale looptijd bij Voordekunst was er onvoldoende geld binnengehaald.

Bronckhorst zag echter wel de meerwaarde van het project en doneerde een aanzienlijk bedrag. Dit betekende een doorstart en het begin van Boschbeeldend, ingeschreven bij de KvK. Een toezegging van de Culturele Stichting Brummen volgde,
aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabo NO Achterhoek werden gehonoreerd en tenslotte dichtte Brummen het overgebleven gat van de financiering. Daarmee kon het epoxy-model naar de bronsgieterij. Voor de beveiliging is
gekozen voor een RVS binnenframe dat chemisch verlijmd is met een betonnen sokkel van meer dan een kuub, onzichtbaar
onder het maaiveld. Dit is gecombineerd met andere beveiligingsaanpassingen. Het beeld zal een minimum aan onderhoud
vergen. Verder is het eigendom geregeld. Vanuit de gemeente Brummen werd het voorstel gedaan voor de onthullingsdatum 11 september, een zonnige dag. Wethouders Tuiten en Engels onthulden Vogeltje Bronckhorst.

Diny van Engeland en Joke Achterkamp de initiatiefneemsters van de opknapbeurt van de veerstoep, onthulden Vogeltje
Brummen. Hiermee is deze drukbezochte en voor beide gemeentes karakteristieke locatie verrijkt met een fraai duokunstwerk.
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Gesubsidieerden
Stichting Cultuur Tonden
Theater Tour Tonden
13 september 2015
Doelgroep: jong en oud
Ondanks de sombere weersvoorspellingen gaf Bob Koster, voorzitter van de Stichting Cultuur Tonden, op zondagochtend 13
september buiten op het grasveld voor de voormalige School met de Bijbel in het zonnetje de aftrap voor de eerste Tonden
Theater Toer (TTT).
Rond half elf beloofde hij het verzamelde publiek een mooie dag met rondgang langs vier karakteristieke locaties in Tonden. Op
die locaties kon men genieten van muziek door Peter Groot Kormelin, poëzie van theatergroep Merlijn, comedy door Kiki Schippers en mime door Theater van de Droom.

Zowel de keuze van de locaties als de variëteit in de vier voorstellingen waren een schot in de roos.
Daarnaast was de door Tasty Tables verzorgde lunch, die rond 13.00 uur in de school werd geserveerd een extra klap op de
vuurpijl.
Rond 16.00 uur hadden de deelnemers dus vier voorstellingen van een half uur gezien. Dat gebeurde in de woonkamer van een
woonboerderij, een koetshuis, een hooimijt en de voormalige deel van een boerderij.

Daarna verzamelde iedereen zich voor de slotvoorstelling van theatergroep Gajes op het grasveld achter de school. Veel inwoners van Tonden waren daarbij aanwezig met hun kinderen. Het werd een spectaculaire en humoristische voorstelling. Kinderen
sprongen lachend en gillend aan de kant wanneer de acteurs op hun stelten door het publiek renden.
“Deze eerste theatertoer was geweldig en de reacties van de bezoekers hartverwarmend. Na dit enorme succes durf ik wel te
laten weten dat we al serieus nadenken over de volgende Tonden Theater Tour”, aldus organisator Bob Koster.
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- Marjolein Roelfzema
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- Willem van der Grinten
- Tom Geurtse
- Henk Klein
- Annie Elissen
- Marie-Thérèse Snelders
- Marianne Boesveld
- Rudie van den Berg
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Brummense Buiten Bios - Theo van Enckevort - Rudie van den Berg Theo Heldens
Culturele Prijs
- Marjolein Roelfzema - Marina Radius Hannie Weijermars
Jeugd & Cultuur
- Harrie Kleverwal - Betty Kleverwal Nienke Kleverwal - Nanneke Dorenbos Laura Jonkers
Kamermuziek
- Marina Radius - Dolf Hofs - Hennie Pauw Marita Karsten - Marieke Gitz Diederik Kuenen
Kunst in de Hal
- Annie Elissen - Marie-Thérèse Snelders Jacqueline Tempessy - Marian Kraan Peer Mijland
Taalmarkt
- Agave Kruijssen - Gerdien de Jong Mieke van Nieuwstadt - Marquerite Tuijn Hannie Elfrink
QS-Pop
- Karin Beuwer - Harm en Martine van Hal Hans Broer - Martien Wilbrink - Paul Kraan Theo van Enckevort - Gerben Wechgelaer
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Podium/kunst bestaat o.a. uit koor-, kamermuziek-, pop/jazz- en orkestuitvoeringen
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Hallse kerk in Gotische stijl dateert uit 1395
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