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1 Algemeen
1. 1 Doel en opdracht van Triade
Op 31 mei 1985 is de Stichting Triade opgericht door samenvoeging van de Stichting Muziekschool
Den Helder, de Stichting Expressiecentrum Den Helder en het gemeentelijk bureau Kunstzinnige
Vorming Onderwijs.
In de statuten staat omschreven dat Triade als doel heeft:
- het inleiden tot kunstverschijnselen en tot het beleven van kunst en hanteren van kunstzinnige
middelen;
- bij te dragen tot het ontwikkelen van de persoonlijkheid door het beleven van kunst en het
hanteren van kunstzinnige middelen;
- bij te dragen tot het vermogen bewust en kritisch vorm te geven aan eigen omgeving en
leefpatroon door het hanteren van kunstzinnige middelen.
Triade bereikt dit door:
- het organiseren en leiden van activiteiten op het gebied van kunsteducatie, zowel in de vorm
van het geven van lessen en cursussen, als in de vorm van ontmoeting.
- het bieden van ondersteuning bij kunsteducatie aan het primair en voortgezet onderwijs.
Ook in 2014 heeft Triade zich ten volle ingezet de doelstelling te realiseren.
Er is een breed scala aan activiteiten ontplooid. Dit jaarverslag geeft daarvan een overzicht.

1

1.2 Voorwoord
Kunsteducatie draagt bij aan een innovatieve samenleving door de positieve impact op het vlak van
kennisontwikkeling, vrij en creatief denken, en sociaal gedrag.
Deze stelling is niet door Triade bedacht, maar wordt verkondigd door de OESO – de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – gebaseerd op een onderzoek uit 2013 getiteld
’Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education’.
Wij vullen er wel graag bij aan dat het ook gewoon ontzettend leuk is voor iedereen die er mee in
aanraking komt, en dat het in zeer belangrijke mate bijdraagt aan een prettig woonklimaat in en rond
Den Helder.
Ook in 2014 hebben docenten, vrijwilligers en de staf van Triade, met veel enthousiasme en
vakmanschap een uitgebreid scala aan activiteiten ontplooid voor jong en oud om aan bovenstaande
doelstellingen bij te dragen, zoals u kunt lezen in dit jaarverslag. En natuurlijk blijven wij ook in 2015,
het jaar dat Triade 30 jaar bestaat, en de jaren daarna graag zoeken naar mogelijkheden om ons
aanbod ook in de komende jaren zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk te maken.

Michiel Tegelberg
voorzitter

Paul Sanders
directeur
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2 Activiteiten
2.1 Kunst in vrije tijd: muziek
Cursussen en workshops muziek
Triade presenteerde in 2014 weer een gevarieerd aanbod van muziekactiviteiten: jaarcursussen, korte
cursussen, projecten en workshops, gericht op alle leeftijden: kinderen, jongeren en volwassenen.
Om zoveel mogelijk kinderen met muziek in aanraking te brengen is een uitgebreid programma
samengesteld: Muziek op schoot, Instrumenten-mix, kinderkoor Gogogo, Grappige gitaren,
Pri...pra...piano, Kidsmix en de Crashband zorgden voor een kleurrijk muziekaanbod voor kinderen.
Het Muziekplein is met succes gecontinueerd: een combinatie van aanvangsonderwijs op een
instrument onmiddellijk gevolgd door speels samenspel met andere instrumenten.
Populair bij jongeren waren vooral de popschoolactiviteiten en -presentaties, de zangworkshops en de
musicalcursussen.
Er is aan alle leeftijden les gegeven op ruim twintig verschillende instrumenten. Dit gebeurde in
wekelijkse of tweewekelijkse lessen en in de vele ensembles die, in alle stijlen en in de meest
uiteenlopende samenstellingen, tot klinken kwamen. De ensembles waren in 2014 in en vooral ook
buiten Triade te beluisteren. Vaste hoogtepunten in de presentaties zijn het kerstconcert en natuurlijk
het eindconcert in juli, waarbij Triade alle zalen van de Kampanje bespeelde. In maart en april waren er
in Triade nagenoeg dagelijks concerten in het kader van de Muziekmarathon.
Door de variatie in het aanbod en de presentaties kwamen deelnemers en publiek in contact met vele
facetten van de muziek.
Wereldmuziek
Wereldmuziek bleef interessant voor onze klanten: Afrikaanse percussie, Tinwhistle, Keltische harp en
Keltisch samenspel en Samba batucada.
Popschool
De popschool floreerde wederom in 2014. Vier groepen speelden samen, steeds gedurende acht à tien
weken. Ieder blok werd afgesloten met een presentatie. De cursisten krijgen afwisselend les van vier
verschillende docenten, treden op in wisselende samenstellingen en op deze manier wordt er veel
ervaring opgedaan.
Inhoudelijke ontwikkelingen muziek
Ons streven om meer instrumentale muzieklessen te verzorgen in groepen van het basisonderwijs is
gelukt.
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Er is een gevarieerd programma Muzikant-in-de-Klas gegroeid. De muziekdocenten ontwikkelden in
(vaste en wisselende) tweetallen series muzieklessen die in het basisonderwijs veel gevraagd
worden. Viool en cello, harp en saxofoon, percussie en gitaar werden gekozen, maar ook andere
combinaties bleken mogelijk. De serie is uitgebreid met blokfluit en gitaar.
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Aansluitend aan de bestaande Muzikant-in-de-Klas-projecten ontwikkelden we in het kader van het
project ‘Van binnen-naar buiten’ op verzoek van de brede school Pasteurstraat het project fluit en
harp in de klas, voor zeven groepen van de onderbouw.
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In de maanden maart, april en november heeft het project ‘Klassenmuziek’ plaatsgevonden op 26
basisscholen in Den Helder en Julianadorp. Doel van dit project is om kinderen van groep 5 in een
uur te laten kennismaken met het bespelen van muziekinstrumenten, hen te laten ervaren hoe
boeiend en leuk het kan zijn om samen muziek te maken en interesse hiervoor bij hen aan te
wakkeren.
Daartoe hebben muziekdocenten van Triade 35 groepen bezocht met in totaal 793 kinderen. De
door de kinderen ingevulde enquêtes tonen aan, dat dit bezoek door het overgrote deel zeer
gewaardeerd werd. Alle leerkrachten waren positief over dit project.
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4

De blazersklas heeft het tweede jaar, nu in een volledige bezetting, fantastisch gedraaid in groep 7
en 8 van de Prinses Margrietschool in Julianadorp. Het project is eind juni afgesloten met een
succesvol optreden in de muziekkoepel in het Loopuytpark. Een nieuwe groep 7 van 37 kinderen is
gestart.
Het plan om op het Junior College de groep 8-leerlingen te laten doorgaan, heeft het helaas niet
gehaald. De beoogde muziekdocent bij Scholen aan Zee is om formatie-redenen moeten
vertrekken en een subsidieaanvraag bij het VSB voor aanvullend instrumentarium heeft het niet
gehaald. We blijven proberen om dit concept zowel in verbreding van de basis (uitbreiding met
een andere basisschool in Julianadorp) als in de diepte (voortzetting op het Junior College) te
versterken.
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Het project ‘Hallo Orkest’ is dit voorjaar uitgevoerd. De lessen in de acht basisschoolgroepen
waren heel goed; de uiteindelijke animo voor een instrumentale (klarinet, trompet, slagwerk)
probeercursus viel wat tegen: 8 kinderen gaven zich op. Het project is dit najaar met de
muziekvereniging Winnubst uitgebreid geëvalueerd en komt in een vernieuwde vorm tot stand in
het voorjaar van 2015.

Muziek voor verstandelijk beperkten
De muzieklessen voor mensen met een licht verstandelijke beperking groeien. Negen cursisten
werkten vanaf september met veel plezier o.l.v. muziekdocent Henk Jan van Sluijs, die ook actief is als
activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg.
Uren en cursisten
Er zijn 7952 lesuren in de muziekvakken gerealiseerd, voor 984 leerlingen.

2.2 Kunst in vrije tijd: dans, theater, beeldend, audiovisueel
In het aanbod is rekening gehouden met differentiatie in activiteiten voor kinderen, jongeren en
volwassenen. In 2014 waren er diverse activiteiten van Triade in Julianadorp.
Dans
Voor kinderen was er peuterdans, algemene dansante vorming vanaf 4 jaar, klassiek ballet en jazzdans.
Er zijn goede doorstroommogelijkheden door de verdeling in verschillende leeftijdsgroepen.
Streetdance werd door twee leeftijdsgroepen beoefend. Jongeren dansten in de cursussen jazzdans en
klassiek ballet. Volwassenen konden kiezen uit buikdansen en combi-jazzdans.
Theater/Musical
De theaterafdeling kreeg een nieuwe impuls met de start van nieuwe cursussen voor kinderen van 412 jaar.
Bij de afdeling musical was een kleine terugloop te zien in het aantal leerlingen. Het musicalaanbod in
Den Helder is versnipperd. Er wordt nagedacht over een nieuwe koers. Dat waar Triade sterk in is,
(talent zien, eigen inbreng, begeleiding bij de ontwikkeling en verdieping) zal de leidraad zijn. In plaats
van nadoen en het kopiëren van bekende musicals zullen de beleving, inbreng en ideeën van de
kinderen zelf centraal staan in de te ontwikkelen lessen en projecten.
Beeldend
Bij de cursussen tekenen-schilderen, portret- en modeltekenen, stilleven en diverse schildertechnieken
constateerden we een lichte afname. Keramiek en beeldhouwen bleven goed bezocht. Jongeren bleken
vooral geïnteresseerd in beeldhouwen en kinderen in tekenen en kinderatelier.
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Audiovisueel
Het aanbod bestond uit diverse cursussen: photoshop basis, fotografie basis en foto creatief. Vooral bij
de basiscursussen fotografie is er een constante vraag.
De e-cursus ‘Bouw je eigen website’ was ook dit jaar weer succesvol.
Tweejarige kadercursus beeldende vakken
Op 14 juni deden 11 kandidaten van de tweejarige Kaderopleiding beeldend voor professionals in zorg
en het onderwijs officieel examen. Zij ontvingen het certificaat als bekroning van hun werk.
Uren en deelnemers
Voor de vakken dans, theater, beeldend en audiovisueel is in 1359 lesuren lesgegeven aan in totaal 689
cursisten.

2. 3 Overige activiteiten kunsteducatie en amateurkunst
2.3.1 Activiteiten in het verlengde van het cursusaanbod
Uitvoeringen, lezingen en voorstellingen
In 2014 waren er vele activiteiten voor een breder publiek dan de eigen cursisten: presentaties,
concerten en openbare lessen voor muziek en dans. De beeldende en audiovisuele afdelingen lieten
hun werken zien in de jaarlijkse tentoonstelling.
Regelmatig vinden er Triade-activiteiten plaats op andere plekken in de stad. Zo geven we invulling aan
onze opdracht om iets te betekenen voor de gemeenschap en vergroten we onze zichtbaarheid.
Het overzicht in de bijlage 2 geeft een totaalbeeld van de vele activiteiten waar we in 2014 te zien en te
horen waren. Er waren dit jaar ruim 7700 bezoekers. Hieronder enkele in het oog springende
activiteiten:
Tentoonstellingen
De hal van Triade is altijd in gebruik voor actuele exposities. Beeldend docent Marijke van Wijk is dit
najaar aangesteld als curator van de tentoonstellingen. Uitgangspunt is om op een laagdrempelige
manier werk van cursisten maar ook van mensen of organisaties van buiten Triade de gelegenheid te
bieden hun werk tentoon te stellen.
6 jan. t/m 3 februari

Tentoonstelling met werk van kindercursussen tekenen, schilderen,
beeldhouwen. Docenten: Henriëtte van der Winden, Marijke van Wijk,
Mies Olthuis, Saskia Mendez, Geertje Tjalma

8 febr. t/m 31 maart

Tentoonstelling met schilderijen van portretten van jazzsaxofonisten en
-zangers van Bill Kunst.
Op 11 maart openbaar improvisatieconcert van Triade’s Jazzcombo en
tevens start van de Muziek Marathon

7 april t/m 12 mei

Tentoonstelling met werk van cursisten van de afdeling beeldende
vakken van Triade. Beeldhouwen, keramiek, tekenen en schilderen
o.l.v. docenten Nesrin Düring, Leonard Frederiks, Marijke van Wijk en
Mies Olthuis

14 april t/m 12 mei

Werk van cursisten van het Internationaal Vrouwen Centrum van de
cursus ‘Lampenplan’. Zelfontworpen lampen o.l.v. docent Judith Hebly

17 mei t/m 26 juni

Eindexamenwerk tweejarige opleiding beeldende vakken
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8 sept. t/m 21 sept.

‘Vlindertuin’. Werk gemaakt door kinderen tijdens de doorlopende
workshop van Triade tijdens de manifestatie Zomerdromen op 1
september

17 sept. t/m/ 10 okt.

‘Onderwater Wereld’. Aquarellen van kinderen van de
Weekendschool gemaakt tijdens de workshop op 14 september

22 okt. t/m 31/okt.

‘Hoop’. Tentoonstelling van gedichten, schilderijen, tekeningen en
objecten van cliënten van het Leger des Heils. Exposanten: Jongeren
van Vast en Zeker uit Den Helder, bezoekers van Bij Bosshardt Den
Helder en Heerhugowaard. Cliënten van Voortgang, begeleid wonen

3 nov. t/m 28 nov.

‘Kleurrijk ’s Heerenloo’. Een tentoonstelling van tekeningen,
schilderijen, collages en klein ruimtelijk werk. De 12 beeldende
kunstenaars die wonen en werken in ’s Heerenloo worden al een
aantal jaar begeleid door Jan Nijhof, oud-docent beeldende vakken van
Triade
Uit-vind-dingen. Expositie met objecten die 7 jonge cursisten maakten
in de gelijknamige cursus o.l.v. Geertje Tjalma.

6 dec. t/m 18 dec.

VIP-dag
Op zaterdag 1 februari 2014 waren alle kunst- en cultuurliefhebbers in Den Helder en omstreken
VIP’s. De rode loper ging uit om iedereen te laten zien, horen en ervaren wat Triade te bieden heeft:
workshops, proeflessen, optredens en demonstraties. De middag werd afgesloten met een verrassend
concert van de professionals van Triade.
Bijna alle docenten die verbonden zijn aan Triade waren aanwezig om kennis te maken, te informeren
of belangstellenden de gelegenheid te geven een instrument uit te proberen. Iedereen kon vrijblijvend
binnenlopen in de professioneel geoutilleerde ateliers en muziekstudio’s. Daarnaast was er een aantal
speciale workshops voor volwassenen en proeflessen voor de jonge VIP’s. Men kon zich laten
inspireren tot het schrijven van Poëzie, een proefles Kleurrijk Keramiek volgen of een favoriet
popnummer zingen met live begeleiding van Triades Popdocentenband. Deze keer nieuw: DJ Vinzent,
die zijn draaitafels meenam voor een aantal korte dj- workshops. Op het podium in de hal traden
diverse ensembles op en verzorgden beginnende en gevorderde cursisten mini-optredens voor de
bezoekers. Overal bruiste het van de activiteiten.
Vierdag-orgel
Op vrijdag 7 februari kon in de Jos Post-zaal een nieuwe instrumentale aanwinst van Triade in gebruik
worden genomen: het kleine, maar fijne Vierdag- pijporgel. Dit bijzondere instrument maakt het
mogelijk dat pijporgel-leerlingen nu ook binnen het Triade-huis hun lessen kunnen volgen. De
ingebruikname/ inspeling werd gevierd met een concert door Triade-docenten en organist Pieter van
Dijk uit Alkmaar.
Het concert maakte duidelijk, dat het instrument - dankzij een ‘buitenkansje’ verkregen van de
Doopsgezinde Broederschap te Enschede, - zeker een impuls zal geven aan het klassieke musiceren
binnen Triade en Den Helder.
Johannes Passion
Op 5 (repetitiedag) en 6 (uitvoering) april was de Oosterlander kerk op Wieringen geheel gevuld met
de klassieke klanken van de Johannes Passion van Thomas Selle. Een projectkoor o.l.v. Marie Anne Pak
en strijkers, blazers en organisten van Triade combineerden zich met de zangers van Toonkunst Den
Helder en leden van het Helders Kamerorkest. Deze unieke samenwerking van 100 musici o.l.v.
Triade-docent Elina Keijzer ten overstaan van 230 bezoekers vormt ook de basis voor een komend
samenwerkingsproject van Triade met weer andere Helderse verenigingen in 2014-15.
Muziek Marathon/presentaties zangworkshops
In maart/april vond de jaarlijkse muziekmarathon plaats. Elke muziekdocent organiseert zijn eigen
concertje waar zijn leerlingen in diverse samenstellingen optreden. In deze periode hebben 18
concertjes plaatsgevonden met in totaal bijna 1250 bezoekers.
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Voor de presentaties van de diverse thematische workshops zang van Hanneke Bergsma bestond ook
weer overgrote belangstelling. Tot tweemaal toe was de Jos Post-zaal eigenlijk te klein.
Talentenconcert
Voor het eerst in de geschiedenis van Triade was er op 13 juni een concert, waarbij enkele méér dan
gemiddeld getalenteerde leerlingen konden optreden. Er was voor hen volop tijd en gelegenheid om
zich te presenteren. Zang, gitaar en piano waren dit keer de vakken. In totaal traden zeven leerlingen
(ook samen) op, met veel succes en positieve waardering vanuit de aandachtige luisteraars. De avond
was ook zeer bevredigend voor de Triade-docenten, om zo hun inzet voor deze leerlingen in klankvol
resultaat weerspiegeld te horen. Zeker de moeite van een regelmatige herhaling waard.
Triade muziekexamens
Zeven kandidaten hebben dit jaar een Triade muziekexamen afgelegd, vijf in het niveau Adagio en twee
in het Moderato niveau. Vier andere kandidaten hebben een Triade-Hafa-examen gedaan. Iedereen is
geslaagd.
Zelfs een drietal niet-Triade-leerlingen van onze viooldocent, die ook bij collega-instelling Toonbeeld in
Castricum lesgeeft, heeft bij Triade succesvol examen gedaan. Het bijbehorende diploma is aan allen op
feestelijke wijze uitgereikt tijdens het eindconcert op 3 juli in de Kampanje.
Musicals
De drie musicalgroepen van Triade hebben zich aan het eind van het seizoen weer gepresenteerd.
On Stage I (6-7 jaar)
Op 5 april werden twee presentaties gegeven in de Jos Post-zaal van Triade door de twee
musicalgroepen uit Julianadorp en Den Helder. Titel: “Ik voel me zo…”
On Stage II + III (8-15 jaar)
Op zondag 22 juni werd in de kleine zaal van schouwburg De Kampanje ‘Het geheim van de lamp, een
geestige musical’ gespeeld door 25 leerlingen.
Popschool
De popschool had 46 deelnemers. Er vinden jaarlijks vier presentaties plaats. Vier docenten lieten hun
bands voor publiek optreden. Op 23 mei was er een inspirerend extra optreden van de popschool in
café ‘Boerenverdriet’. In juli doen de popbands altijd mee aan de eindpresentatie en krijgen ze een
professioneel podium met licht en geluid in schouwburg De Kampanje. Op 18 oktober hebben de
popschoolbands hun medewerking verleend aan een muziekmiddag in café Koenen in Julianadorp. De
bands oogstten waardering van het toegestroomde publiek.
Dag van de muziek
In 2014 was de Dag van de Muziek op zaterdag 31 mei. Ruim 2000(!) muzikanten uit Den Helder en de
regio hebben gespeeld op 22 podia, verspreid over de binnenstad van Den Helder. Een uniek
evenement in Nederland. Triade droeg deze dag voor de 25e keer. Triade-muziekcoördinator Cees
Dito heeft zitting in de werkgroep die deze dag organiseert.
Triade was zelf ook aanwezig met een eigen podium op het Breewaterplein. Het nieuwe logo is daar
feestelijk onthuld met een spectaculair optreden van Triade-dansers. Ongeveer 150 muzikanten en
dansers hebben het in groten getale aanwezige publiek vermaakt met hun optredens op het
zonovergoten plein.
Rondje Cultuur Huisduinen
De volgende dag, 1 juni was ons Keltisch Ensemble o.l.v. Loes Bakker musicerend aanwezig bij een
stralend Rondje Cultuur in één van de beeldende-kunst-tuinen op Huisduinen.
Dansvoorstelling
Op zondag 28 juni stonden 150 dansleerlingen van Rinske Posthumus en Rik Niks op het grote podium
van De Kampanje te stralen in een gedanst verhaal van Belle en het beest. Uniek blijft de combinatie van
dansers met een eigen Triade-orkest o.l.v. Ati Lust. Twee fantastische voorstellingen.
Eindconcert 2013-14
Op donderdag 3 juli was schouwburg De Kampanje gevuld met bijna 300 Triade-muzikanten en 700
man publiek voor de jaarlijkse einduitvoering: in alle ruimten speelden en zongen orkesten, bandjes,
7

combo’s, koren en ensembles in een non-stop promenade-programma van ruim twee uur. Een
prachtige afsluiting van een werkseizoen.
Open Huis
Op zaterdag 30 augustus hield Triade, huis van de kunsten haar jaarlijkse Open Huis. Bijna alle
kunstenaars en docenten die lesgeven waren aanwezig om informatie te geven over hun vak, hun
instrumenten en materialen en de lessen die ze geven in Triade. Zowel kinderen, jongeren als
volwassenen kwamen kijken, luisteren maar vooral zelf doen en ervaren hoe inspirerend
kunstbeoefening is. Alle activiteiten waren gratis. De dag werd afgesloten met een swingende toegift
van de muziekdocenten van Triade.
Vier je herfstvakantie in Triade
Voor de eerste keer vond dit evenement plaats. Op maandag 13 en dinsdag 14 oktober 2014 konden
kinderen tussen de 6 en 12 jaar zich naar hartenlust creatief uitleven in Triade. Kinderen konden
timmeren en bouwen in het houtatelier of met een verfkwast of krijt een eigen kunstwerk maken. Ook
waren er workshops waar met papier, stof en vilt werd gewerkt en workshops percussie, musical en
lego bouwen.
Sintfestijn
Na een succesvolle eerste editie in 2013 werd op 26 november voor de 2e keer het Sintfestijn gevierd.
Het orkest van leerlingen van Triade repeteerde bekend en nieuw Sinterklaasrepertoire. En er was
voor alle dansleerlingen een feestelijke dansles. Kinderen die niet dansten en geen instrument
bespeelden, konden zich opgeven voor een workshop beeldend, zang of theater. Om 14.30 uur kwam
iedereen bij elkaar (ook vaders, moeders, opa’s en oma’s )voor een swingende afsluiting en presentatie
in de Jos Post-zaal. Uiteraard waren Sinterklaas en zijn Pieten ook van de partij.
Roem
Op donderdag 11 december werd de theatercursus ‘Roem’ afgerond met een presentatie ‘Het Gala’ in
de Jos Post-zaal van Triade. Docent Eda Andreae werkte gedurende 12 weken met de jonge acteurs
aan de basiselementen van toneelspelen zoals stem, lichaam, ruimte, samenspel, improviseren, decor
en kostuums. Het onderwerp ‘beroemd zijn’ stond daarbij centraal.
Kerstconcert
Op dinsdag 16 december was Triade geheel in kerstsfeer gedompeld. Binnen maar ook buiten kon
men genieten van swingende, ontroerende en grappige concertjes en presentaties van leerlingen en
docenten. Of zoals iemand zei: ‘Ik ken hier niemand van dit orkestje en ik zit nu al met tranen in mijn
ogen…’ En met haar nog bijna 500 mensen die wij in ons prachtig versierde en verlichte huis mochten
ontvangen. Het was een feest!
2.3.2 Dienstverlenende activiteiten
Sluisdijkbuurt
Triade werd door de gemeente Den Helder benaderd om een kunstenaar-docent in te zetten bij het
project ‘Sluisdijkbuurt’. In samenwerking met Jantje Beton en Stichting de Wering werkt de gemeente
aan het project ‘de kindvriendelijke wijk’. Er is met behulp van de kinderen een ontwerp gemaakt,
geheel in een maritiem thema.
Een onderdeel binnen het ontwerp is (naast een aantal golven op de grond) een grote schildering op
de grond in de Langestraat zodat bewoners weten dat ze een speel-gebied naderen. Daarnaast is
gesproken over wandschilderingen die als speelaanleiding kunnen leiden: één in de Gorterstraat. twee
in de Langestraat. Saskia Mendez heeft samen met 8 kinderen uit de buurt een ontwerp gemaakt voor
de grondschildering en de wandschilderingen. Er wordt een definitief ontwerp van de schilderingen
gemaakt dat ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Het definitieve ontwerp en het uiteindelijk
daadwerkelijk aanbrengen van de schilderingen op de grond (en mogelijk een muur) zal ook met
Triade uitgevoerd worden.
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Kledingruil Event
Georganiseerd door Trash & Treasures / Natasja Buis. In eerste instantie zou dit Event gehouden
worden in het oude Postkantoor. Op het laatste moment gaf de gemeente Den Helder geen
toestemming. Nadat dit ons ter ore kwam, heeft Triade de Jos Post-zaal ter beschikking gesteld.
Ook in de hal stonden diverse kramen.
Weekendschool
Leerlingen van De Weekendschool Den Helder bezochten Triade. Ze kregen ‘s ochtends een
beeldende workshop van Marijke van Wijk en ’s middags drumles van Louis Carlebur.
Internationaal Vrouwen Centrum Den Helder
Na de start in 2012-13 is de samenwerking met het IVC verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2014
vond de cursus ‘Lampenplan’ plaats. O.l.v. docent Judith Hebly hebben de vrouwen lampen ontworpen
en gemaakt. Half april werden de lampen tentoongesteld in de hal van Triade, samen met werk van
cursisten beeldende vakken van Triade.
Netwerkbijeenkomst PR Den Helder
Dit voorjaar vond in de Jos Post-zaal een netwerkbijeenkomst plaats, georganiseerd door de afdeling
communicatie van de gemeente Den Helder, bedoeld voor communicatieadviseurs, communicatiemedewerkers en web-redacteuren werkzaam bij bedrijven en instellingen in Den Helder. Een
inspirerende bijeenkomst met diverse activiteiten, workshops en een lezing door Sebastiaan van
Keulen over City Marketing. Aantal deelnemers: 32.
Training
Verschillende ruimtes in Triade werden gebruikt voor de training ‘groepsdynamica’ aan medewerkers
van de afdeling communicatie van de gemeente Den Helder.
Workshop Creatief Schrijven
Op woensdag 14 mei gaf gastdocente en kunstenaar Cora Vries een workshop creatief schrijven in
Triade aan 30 leerlingen uit de 1e en 2e klassen van Scholen aan Zee.
In 3 sessies met 10 leerlingen werd schrijfinspiratie opgedaan waarna de verhalen, van tevoren
doorgelezen door Cora en voorzien van opmerkingen en verbeterpunten, werden herschreven.
Uiteindelijk werden de verhalen voorzien van illustraties en uitgegeven in een boek. De presentatie van
het boek was op 24 juni op het Junior College.
Gemini
Medewerkers van de afdeling Logopedie van het Gemini Ziekenhuis hebben gezamenlijk een kunstwerk
gemaakt op donderdag 19 juni o.l.v. beeldend docente Marijke van Wijk. Dit kunstwerk komt te
hangen in het nieuwe onderkomen van de afdeling.
Zomerdromen
Op 7 september was er het jaarlijkse evenement Zomerdromen, georganiseerd door de werkgroep
onder verantwoordelijkheid van Triade, met volle medewerking van De Kampanje.
Een in populariteit groeiende stadpromotie voor Den Helder. Het festijn krijgt door een breed
cultureel aanbod steeds meer het karakter van een Uitmarkt. Triade was er aanwezig met dans- en
muziekpresentaties en beeldende workshops. Er waren vele duizenden bezoekers.
Koninklijk bezoek
Op 12 september gaven we graag gehoor aan het verzoek van gemeente en Woningstichting om het
koningspaar een muzikaal welkom te heten. Zij brachten een bezoek aan Den Helder om
stadsvernieuwingsprojecten te bekijken. Op de Flaneerkade stonden 200 kinderen van een aantal
basisscholen uit de omgeving uit volle borst Koning Willem Alexander en koningin Maxima toe te
zingen onder leiding van Triade-docenten Hanneke Bergsma en Jantien Bijvoet. Als herinnering aan dit
bezoek ontving Triade een bordje met de liedtekst die speciaal voor deze gelegenheid geschreven is
door Paul Sanders.
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Weekendschool
Een goede traditie waar Triade van harte aan bijdraagt. Leerlingen van De Weekendschool Den Helder
bezochten ook dit jaar weer ons huis van de kunsten. Op zondag 14 september 2014 kregen ze
‘s ochtends een percussieworkshop van Louis Carlebur en ’s middags een beeldende workshop van
Marijke van Wijk. Het werk was gedurende 3 weken te bewonderen in de hal van Triade waar het
werd tentoongesteld.
Kinderboekenweekfeest
Op 1 oktober in De Stadshal ter gelegenheid van de 60e Kinderboekenweek. Voor de 6e keer werkte
Triade samen met De Kampanje, Kopgroep Bibliotheken, Reddingmuseum Dorus Rijkers en het
Marinemuseum om een middag vol workshops aan te bieden aan kinderen van 4-8 jaar. De Crashband,
met jonge muziekleerlingen van Triade zorgde voor een muzikale en feestelijke binnenkomst in de
foyer van De Kampanje.
G-niale Kunstweek (24 t/m 30 oktober 2014)
In het kader van de G-niale Kunstweek met als thema: ‘Het Ritme van nu, waar kunst verbindt’ vonden
diverse activiteiten plaats in Triade. Organisator was stichting MEE Noordwest-Holland.
Doel van dit project is maatschappelijke integratie bevorderen tussen jeugd met en zonder beperking.
In de ateliers en de Jos Post-zaal waren workshops en voorstellingen te zien.
Vrijdag 24 oktober
Workshop Vilten, voor leerlingen van de SBO De Spinaker, Mavo-aan Zee 3
Maandag 27 oktober
Theatervoorstelling ‘Hang Loose’ door theatergroep De Eenhoorn met aansluitend workshops voor
leerlingen van Scholen aan Zee.
Woensdag 29 oktober
Workshop Speksteen voor cliënten van Humanitas
Woensdag 29 oktober
Workshop percussie voor leerlingen van het Linie College en van Beroepsonderwijs aan Zee.
Donderdag 30 oktober
Workshops RotsLab voor leerlingen van Scholen aan Zee met cliënten van Esdégé Reigersdaal.
Maandag 3 november
Theatervoorstelling ‘Hang Loose’ door theatergroep De Eenhoorn met aansluitend workshops voor
leerlingen van Praktijkschool De Pijler.
De Helderse Vallei en Fort Kijkduin
Op vrijdag 12 december 2014 hebben zangleerlingen van Hanneke Bergsma een bijdrage geleverd aan
de kerstshow in De Helderse Vallei.
In het weekend van 13 en 14 december 2014 waren vele muziekleerlingen, jong en oud, present op de
kerstfair in Fort Kijkduin. Hun sfeer verhogende optredens werden door het publiek zeer
gewaardeerd en niet in de laatste plaats door de organisatie. De docenten van de optredende
leerlingen hebben belangeloos voor de begeleiding gezorgd.
Havenbedrijf
Dit najaar is het gesprek gestart met Piet-Hein Kolff (directeur van het havenbedrijf Port of Den
Helder), Petra Clowting (Cultuurmakelaar), Marian Raar (actrice en regisseur) om te kijken wat we
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Gesproken is over ontwikkelingen op het Marineterrein. In
2016 gaat er van alles gebeuren met en in gebouwen en locaties. Een goed moment om d.m.v. kunst en
cultuur de plek onder de aandacht te brengen met mogelijk een rol van Triade daarin.
De Helderse Vallei
Van 19 december 2014 t/m 1 maart 2015 vond de expositie ‘Inspired by Nature’ plaats in De Helderse
Vallei. Het laat zien op welke verschillende manieren kunstenaars zich laten inspireren door de natuur
in Den Helder. Er was werk te zien van 22 Helderse kunstenaars waaronder drie
kunstenaars/docenten van Triade. Naar aanleiding van de tentoonstelling geven zij een aantal
beeldende workshops op locatie in De Helderse Vallei.
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Huisvesting aan derden
Triade biedt voor de wekelijkse repetities huisvestingsfaciliteiten aan het koor La Mer, het Stedelijk
Muziekkorps en het Helders Kamerorkest.
In toenemende mate is in het weekeinde de Jos Post-zaal een aantrekkelijke, betaalbare accommodatie
voor studiedagen en kleinere concerten van amateur-muziekverenigingen en -koren.
De Jos Post-zaal is in 2014 vier maal gebruikt door verschillende plaatselijke muziekverenigingen als
concertzaal. De accommodatie leent zich uitstekend voor concerten tot ca.150 gasten.
Cultuurplatform
Triade is een van de dragers van het Cultuurplatform. Paul Sanders is teruggetreden als voorzitter van
de kerngroep. Hij blijft actief betrokken bij de initiatieven van het platform.

2.4 Kunst in School
Cultuureducatie met Kwaliteit
De door het Rijk (via het Fonds Cultuurparticipatie) ingezette regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is
door de Provincie en de gemeenten Den Helder en Schagen overgenomen (2013-2016). Het gaat hier
om inhoudelijke kwaliteitsverbetering, waarbij de scholen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen cultuur-educatief beleid. De provinciaal opererende organisatie Plein C verzorgt de coördinatie
van de projecten richting de subsidiënten Rijk (Fonds Cultuurparticipatie) en Provincie.
Triade ontwikkelde voor Den Helder het plan Cultuurpartners.dh. Het project is gericht op het
realiseren van een betere samenhang tussen de reguliere schoolvakken, de verschillende wijzen van
leren, de talenten van de kinderen en het kunst/cultuuronderwijs binnen de school. Het gaat hier om
inhoudelijke kwaliteitsverbetering, waarbij de scholen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen cultuur-educatief beleid en waarbij het kunstonderwijs in het hart van het onderwijs wordt
geplaatst. De groep deelnemers heeft zich uitgebreid naar in totaal 11 Helderse scholen.
Voor Schagen ontwierp Triade in dit kader Reflectie in de hoofdrol. Een verdiepingsprogramma bij het al
bestaande Rondom Kunst-project dat Triade voor de basisscholen verzorgt. Dit programma is,
gestuurd door het kleinere budget, qua opzet minder intensief, maar bereikt veel scholen: 22 van de 26
Schager scholen deden in 2014 mee.
De budgetten voor Cultuureducatie met Kwaliteit zijn gebaseerd op matching van rijks- met
gemeentelijk geld. Omdat er bij Den Helder en Schagen geen extra middelen voorhanden zijn, is
overeengekomen dat het gemeentelijk aandeel binnen het bestaande subsidiebedrag voor Triade ten
behoeve van de matching wordt verbijzonderd.
De provinciaal opererende organisatie Plein C verzorgt de coördinatie van de projecten richting de
subsidiënten Rijk (Fonds Cultuurparticipatie) en Provincie. Helaas heeft de provincie Noord-Holland te
kennen gegeven al vanaf 2016 te willen bezuinigen op cultuureducatie. Hiermee valt mogelijk ook de
bijdrage uit het Fonds Cultuurparticipatie weg. Een kwalijke ontwikkeling. Er is helaas nog steeds geen
duidelijkheid over de oplossing voor het wegvallen van de provinciale bijdrage.
School
De Trimaran
De Fontein
De Duynvaerder
Schoter Duijn
De Rank
‘t Tuselant
Thorbecke
De Meerpaal
Linie College
De Vlieberg
De Drietand

Discipline
theater, dans, fotografie, beeldend
erfgoed: met beeldend en fotografie
beeldend en fotografie
theater en beeldend
talentworkshops
fotografie, beeldend, theater
theater, dans
muziek
muziek
beeldend, theater
theater, beeldend
11

Aantal leerlingen
252
272
169
162
271
111
197
44
16
196
182

Totaal Cultuureducatie met Kwaliteit

1872

Overige activiteiten en bereik
In het basis- en voortgezet onderwijs is kennismaken met professionele kunst een veelgevraagd
onderdeel van het lesprogramma. Elk schooljaar ontwikkelt Triade daartoe, samengesteld uit het
landelijke aanbod, een uitgebreid programma van voorstellingen, films en tentoonstellingen waaruit de
Helderse scholen kunnen kiezen. Klassefilm-activiteiten vinden plaats in Utopolis en bij Zevenskoop.
Podiumproducties worden meestal uitgevoerd in De Kampanje of in de Jos Post-zaal van Triade en
ook met regelmaat in de scholen zelf. Triade kiest de voorstellingen uit op kwaliteit en voorziet ze van
ondersteunend materiaal t.b.v. de scholen. Daarnaast regelt Triade de gehele organisatie, de ontvangst
van uitvoerenden en bezoekers bij deze activiteiten en wanneer dat nodig is ook het busvervoer naar
de podia.
Zélf actief met kunstvakken bezig zijn blijft voor scholen mogelijk door een collectie leskisten en
kunstkoffers met projecten. De projecten, waarbij de bevlogenheid van kunstenaars in de klas wordt
benut in direct contact met de leerlingen, zijn het meest in trek.
Op verzoek van en in samenspraak met de scholen organiseert Triade in toenemende mate projecten
op maat.
Daarnaast verzorgen de consulenten en ook Triade-docenten bij- en nascholing van leerkrachten in de
kunstvakken.
In 2014 resulteerde dit in Den Helder in de volgende activiteiten:
BO activiteiten
Voorstellingen, tentoonstellingen, films
uit het programma 2013-2014
aantal producties
Theater
Dans
Muziek
Klassefilm

17
2
6
3

Totaal voorstellingen etc.

23

1941
271
771
414
3397

Leskisten en Projecten
Projecten uit het aanbod - muziek
Pilot Blokfluit-Gitaar
Drietand
Sax en Harp in de klas
Thorbecke
Strandjutter
Viool en Cello in de klas
Drietand
Dromentocht
Drietand
Met Kees naar de kerk
Windwijzer
De Rank
Hallo Orkest
Drietand
Strandjutter
Verrekijker
Vogelwei
Samba Batucada
OBS de Dijk

bereikt aantal leerlingen

50
44
41
61
40
48
25
59
39
52
45
30
12

Rhythm and Trash
De Vloedlijn
De Trimaran
Projecten uit het aanbod - dans
Van top tot teen
Strandjutter
Lichaamstaal 1
Thorbecke
Lichaamstaal 2
Vogelwei
Zweten zonder Veters
Strandjutter
Prinses Margrietschool
De Vloedlijn
Danskist De Gruffalo
De Vloedlijn
Dansspetters
Tuindorp-Thijsse
Projecten uit het aanbod - multimedia
Stipscript
De Dijk
De voorpagina
Hofstee
Projecten uit het aanbod- beeldend
Buitengewoon boeiende bouwstenen
Prinses Margriet
Plastic Fashion
De Verrekijker
De Kluft
Schatgravers en archeologen
De Kluft

65
86

18
24
24
18
100
22
30
16

27
60

40
63
45
35

Totaal projecten uit het aanbod

1207

Projecten op maat
Theater-maken!
Villa Kakelbont
Voorbereiding op voorstelling De Storm
Verrekijker
De Dijk
De Vlieberg
Kon. Juliana
Talentworkshops
De Rank

50
30
21
40
115
61

Totaal projecten op maat

317

Nascholing van leerkrachten
Nascholing Dans/Dansspetters
De Windwijzer
Nascholing Zingen met je klas
De Drietand
Tweejarige opleiding beeldend

8 leerkrachten
9 leerkrachten
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Diverse scholen in de Noordkop
11 leerkrachten
Kinderboekenweek werkmiddag
13 basisscholen
47 leerkrachten
In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit
De Trimaran
14 leerkrachten
Schoter Duijn
10
De Duynvaerder
10
De Fontein
20
De Drietand
8
‘t Tuselant
6
Thorbecke
12
De Meerpaal
5
De Vlieberg
13
Totaal nascholing

173 leerkrachten

Impuls brede school
Voor de inzet van de z.g. combinatiefunctionaris-gelden uit de Impulsregeling Brede School, waarbij
rijksgeld wordt samengevoegd met gemeentelijk budget, is door Den Helder gezocht naar een
pragmatische aanpak in samenwerking met de instellingen Sportservice, KopGroep Bibliotheken en
Triade. Triade verzorgt met het budget een aantal culturele schoolprojecten.

Kunst voor je kiezen
Op de basisscholen ’t Tuselant en De Kameleon is o.l.v. Triadedocenten hard gewerkt in alle
kunstvakken. De wekelijkse kunstles vormt vaak het hoogtepunt van de werkweek en is een goede
impuls voor andere vakken. Aan de Eureka-klassen (hoogbegaafde kinderen, ook wel Leonardoschool
genoemd), op de Kameleon werd extra muziekles gegeven.
Kunst op de Groei
is een project dat loopt op de Brede School IJsselmeerstraat. Vanaf maart vooral gewerkt aan een
kunstzinnige verbeelding van het door de scholen geadopteerde wijk/school-tuincomplex. Op niveau
van alle groepen zijn beeldende kunstuitingen gemaakt die het bewustzijn van de kinderen bij wat er in
de tuin gebeurt verstevigen en uitbreiden.
Het Brede-School-koor Fonduyn o.l.v. Triade-docent Elina Keijzer had enkele succesvolle optredens in
de wijk en heeft een cd-opname gemaakt.
Lef!
Dit grote dansproject heeft in het voorjaar 2014 heeft gedraaid op de Brede-School-formatie De
Schooten: De Dijk, De Vlieberg en Schoter Duijn.
O.l.v. Rinske Posthumus hebben 199 leerlingen na tien intensieve danslessen de voorstelling The Wiz
op de planken van de grote zaal van De Kampanje gezet. Een overweldigende ervaring voor de
leerlingen én voor het publiek in een uitverkochte zaal.
Van binnen naar buiten
is ontwikkeld op verzoek van de Brede School Pasteurstraat. Deze school is op zoek naar
binnenschoolse lessen (‘binnen’) die toeleiden naar deelname aan na- of buitenschoolse activiteiten -in
het eigen schoolgebouw of op andere plaatsen in de wijk (‘buiten’). Verrijking van de belevingswereld
van het kind en participatie in activiteiten is het doel. Deze pilot is ontwikkeld door diverse partners
van de school, waarvan Triade er één is. Wij ontwikkelden voor alle kunstvakken een aanbod, waaruit
door de school muziek is gekozen. Het project ‘Fluit en harp in de klas’ is speciaal voor de
onderbouw gemaakt en uitgevoerd.
Kunst voor je kiezen
De Kameleon (incl. Eureka-klassen)
’t Tuselant
Kunst op de groei
Brede School IJsselmeerstraat

144
139
491
14

FonDuyn-koor
Lef!
Brede School De Schooten
Van binnen naar buiten
Brede School Pasteurstraat

29
199
150

Totaal Impuls Brede school

1123

Carillon
De bijzondere opdracht van de gemeente t.a.v. ‘het Carillon’ heeft geleid tot ontwikkeling van een plan
dat beoogt om met en voor een aantal scholen te gaan werken aan de bewustwording van dit
bijzondere stukje Helders erfgoed. We hebben er voor gekozen om het project te laten aansluiten op
het in Cultuurpartners.dh geformuleerde inzicht om cultuureducatie (dat is kunst én erfgoed) in het
basisonderwijs meer te integreren in het reguliere onderwijs ( lokale geschiedenis van monument,
reddingwezen en de bijzondere plek). Voor dit plan zijn 3 scholen benaderd. Een extra
subsidieaanvraag bij het VSB-fonds voor deze werkwijze is helaas afgewezen. De uitvoering start in
2015. Het project wordt inhoudelijk mede gedragen door het Reddingmuseum.

VO activiteiten
Rondje Cultuur
Op 17 en 18 februari vond Rondje Cultuur 2014 plaats. 384 derdeklassers van De Pijler,
Beroepsonderwijs en Mavo aan Zee deden hieraan mee.
Deelnemende culturele instellingen waren de Bibliotheek, schouwburg De Kampanje, Reddingmuseum,
Marinemuseum, Cinema Zevenskoop en Triade. Bij Triade konden de leerlingen kiezen uit de
workshops streetdance, theater, beatcreating, percussie of rappen.
Lyceum aan Zee koos voor een eigen concept.
Op 11 en 18 maart volgden192 leerlingen bij Triade workshops met als thema ‘I have a dream‘:
streetdance, beeldend, theater, zang en photoshop, naar aanleiding van de gelijknamige door hen
bezochte voorstelling van Dox, in De Kampanje.
Totaal Rondje Cultuur VO

576

Vragen op maat
Op verzoek van VO-scholen organiseerde Triade de volgende activiteiten:
School
Lyceum aan Zee
Mavo aan Zee
Junior College
Lyceum aan Zee
Lyceum aan Zee
Lyceum aan Zee
VSO de Pijler
De Kampanje / SaZ

Activiteit
Voorstelling ‘I social’
Voorstelling ‘I social’
Theater Challenge
Voorstelling ‘Anthony Fokker’
Voorstelling ‘Close’
Voorstelling ‘ I Social’
Workshops theater en muziek
Workshops dansvoorstelling

Totaal overige activiteiten VO

Locatie
Aantal leerlingen
school
180
school
120
Triade
80
De Kampanje
150
De Kampanje
180
school
120
Triade / school
110
Triade
34
874
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3. Bijlagen
Bijlage 1 Bestuur, medewerkers en ondernemingsraad
Bestuur
Het bestuur was op 31 december 2014 als volgt samengesteld:
Michiel Tegelberg
- voorzitter
Marleen Poortvliet
- secretaris
Kees Vermeij
- penningmeester
Peggy Avis
- bestuurslid - aandachtsveld onderwijs
Dorien Schraal
- bestuurslid - aandachtsveld cursisten
André Schutte
- bestuurslid
De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door:
Paul Sanders
- directeur
Paula Dekker
- coördinator kunst-in-vrije-tijd
Medewerkers
In 2014 telde Triade 70 medewerkers.
personeelsleden in een dienstverband : 48 personen, ca. 19 fte
freelance-medewerkers
: 22 personen, ca. 6 fte
vrijwilligers
: 10 personen, ca. 2,5 fte
Algemeen
Paul Sanders
Paula Dekker
Rachèlle Algra
Annie Cuijpers
Ina Stoll
Marja Gerritse
John Labrijn

- directeur/coördinator kunst-in-school
- coördinator kunst-in-vrije-tijd
- hoofd administratie
- receptie, administratie
- huishoudelijke dienst
- huishoudelijke dienst
- hulpconciërge

Kunst-in-school
Nel Beemster
Corella van Kuijeren

- consulent met coördinatietaken
- assistente

Docenten KiVT muziek / KiS
Loes Bakker
Jantien Bijvoet
Hanneke Bergsma
Bernadette Boeters
Peter Biesheuvel
Tjeerd Brouwer
Louis Carlebur
Metsje Cnossen
Cees Dito
Heleen Gerretsen
Irene van den Heuvel
Mark Hoeksma
Elina Keijzer
Edwin Ligteringen
Ati Lust
Martine Nielen
Helmut Nijman
Jussi Paananen
Marie Anne Pak

- tinwhistle, dwarsfluit , blazersklas
- zang en musical
- zang, workshops zang, ensemble
- piano
- slagwerk
- koper- blazersklas op basisscholen
- slagwerk, popschool
- koper
- accordeon, elektr. orgel, keyboard, ensembles, coördinatietaken
- blokfluit
- cello
- gitaar, popschool
- pijporgel, blokfluit
- gitaar, popschool, jazzcombo (tot augustus)
- saxofoon, saxofoonensemble, blazersklas
- keyboard, elektronisch orgel, muziek op schoot, kids-ensembles
- e-music
- viool, strijkersensemble
- zang, zangprojecten
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Maartje Peek
Bert Ridder
Mirjam Rietberg
Henk-Jan van Sluijs
Nicolay Totev
Cees Verheijen
Reinout Weiffenbach
Ben Wezel

- klarinet, blazersklas, klarinetensemble, hafa-gecommitteerde
- koper/ blazersklas op basisscholen
- harp, harpensemble
- slagwerk, slagwerkensemble, popschool
- gitaar, gitaarensemble
- hobo, muziekgeschiedenis
- gitaar, basgitaar, popschool
- saxofoon, solfège, hafa-opleiding, big band, jazz combo

Docenten KiVT crea / KiS
Eda Andreae
Anneke Berghuis
Natasja Buis
Fayee Diona
Marlot Doorn
Nesrin Düring
Anouk Bouwman
Leonard Frederiks
Judith Hebly
Bernou Karten
Suzanne van Koolwijk
Joeren Leeuwenburgh
Saskia Mendez
Siske Montsma
Jan Nijhof
Rik Niks
Mies Olthuis
Rinske Posthumus
Sylvia de Rochemont
Bert Schuiling
Geertje Tjalma
Rien Welman
Marijke van Wijk
Henriëtte van der Winden

- theater (vanaf september)
- theater (tot augustus)
- textiel (vanaf augustus)
- afrikaanse percussie (tot augustus)
- beeldend
- keramiek, gastdocent
- keramiek
- beeldhouwen
- glas-in-lood, creatief klussen
- beeldend (vanaf september)
- fotografie
- grimeren/visagie
- beeldend (tot augustus)
- textiel (vanaf september)
- beeldend, gastdocent
- streetdance
- aquarel/schilderen
- dans
- buikdansen (tot augustus)
- theater, musical
- kunst voor je kiezen
- fotografie, e-cursussen
- beeldend
- beeldend

Vrijwilligers
Ans Braveboer
Henk Blankevoort
Koos Cossee
Marian de Graaf
Gerard Krol
Monique Rigters
Hannie Selie
Jan Smits
Dick Stoll
Arthur van Zon
Ondernemingsraad
Marie Anne Pak trad terug als lid van de ondernemingsraad. Zij is opgevolgd door Ina Stoll.
De ondernemingsraad bestond op 31daardoor december 2014 uit: Maartje Peek, Marijke van Wijk en
Ina Stoll. De ondernemingsraad vergaderde het afgelopen jaar 8 keer, waarvan 4 maal met de directie.
Onderwerpen die o.m. aan de orde kwamen waren: het jaarverslag en de jaarrekening, de procedure
deeltijdontslag, de budgetofferte en de compartimentering van het personeel.
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Bijlage 2
datum
24-01-2014
01-02-2014
07-02-2014
10-02-2014
16-02-2014
16-02-2014
20-02-2014
11-03-2014
11-03-2014
25-03-2014
26-03-2014
31-03-2014
01-04-2014
03-04-2014
04-04-2014
05-04-2014
05-04-2014
06-04-2014
08-04-2014
10-04-2014
15-04-2014
16-04-2014
17-04-2014
18-04-2014
10-05-2014
11-05-2014
12-05-2014
12-05-2014
17-05-2014
18-05-2014
23-05-2014
31-05-2014
02-06-2014
12-06-2014
13-06-2013
21-06-2014
28-06-2014
30-06-2014
03-07-2014
30-08-2014
07-09-2014
12-09-2014
14-09-2014
13-10-2014
18-10-2014
24-10-2014

Overzicht uitvoeringen, lezingen, presentaties en concerten
activiteit
Presentatie Klassieke zang
VIP Dag
Orgel presentatie
Lezing MSF Concert
Concert Accordeonola + Kunstzin
Peuterfestival Dans
Peuterfestival Muziek op schoot
Popschoolpresentatie
Aftrap Muziekmarathon Jazzcombo
Zonnebloem, Keltisch Ensemble
Muziekmarathon Gitaar
Muziekmarathon Keyboard
Muziekmarathon Dwarsfluit
Muziekmarathon
Presentatie Hallo Orkest
Muziekmarathon Gitaar
Presentatie Musical DH
Presentatie Musical Julianadorp
Uitvoering Johannes Passion Selle
Uitvoering Lef project
Presentatie Hallo Orkest
Muziekmarathon Cello
Film A Late Quartet
Muziekmarathon Viool
Muziekmarathon Orgel en blokfluit
Muziekmarathon Gitaar
Streetgolf Juniorkamer
Concert Helders Kamerorkest
Bigband optreden
Optreden Big Band
Tentoonstelling 2-jarige opleiding
Docentenconcert
Concert H. Bergsma & friends
Popschoolpresentatie
Podium Triade DvdM
Optreden Bigband
Presentatie licht verstandelijk geh.
Talentenconcert
Musical presentatie
Dansuitvoering
Presentatie Hallo Orkest
Presentatie Piano
Eindconcert
Open Huis
Zomerdromen
Koninklijk Bezoek
Weekendschool
Herfstactiviteiten
Muziekfestijn Koenen/ popschool
Teamdag Stedelijk Muziekkorps
Toonkunst en Accordeonola

locatie
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Schouwburg de Kampanje
Schouwburg de Kampanje
Triade
Triade
De Pijler
Triade
Triade
Triade
Triade
Winnubst
Triade
Triade
Triade
Oosterlander kerk
Schouwburg de Kampanje
Winnubst
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Buitenveld
Buitenveld
Triade
Triade
De Helderse Vallei
Boerenverdriet
Breewaterplein
De Koogh
De Waaier
Triade
Schouwburg de Kampanje
Schouwburg de Kampanje
Winnubst
Triade
Schouwburg De Kampanje
Triade
Timorpark
Willemsoord
Triade
Triade
Café Koenen
Triade
Triade
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bezoekers
32
650
36
13
150
25
35
75
25
60
25
35
20
50
200
25
40
35
230
700
170
40
31
90
50
90
120
95
75
35
60
70
150
80
p.m.
45
150
45
175
670
15
80
900
300
p.m.
p.m.
15
37
50
30
60

22-10-2014
24-10-2014
27-10-2014
29-10-2014
30-10-2014
03-11-2014
10-11-2014
17-11-2014
18-11-2014
19-11-2014
26-11-2014
29-11-2014
10-12-2014
11-12-2014
13-12-2014
13/14-‘14
16-12-2014

Concert Stedelijk Muziek Korps
Stichting MEE Percussie
Stichting MEE Vilten
Stichting MEE Theatervoorstelling
Stichting MEE Speksteen
Stichting MEE Rotslab
Stichting MEE Theatervoorstelling
Aya, Lyceum aan Zee
Aya, Lyceum aan Zee
Aya, Lyceum aan Zee
Aya, Lyceum aan Zee
Sinterklaasfestijn
Toonkunst en Accordeonola
Opening Uit-vind-dingen
Presentatie Roem
Presentatie Dicht bij C
Kerstfair Fort Kijkduin
Kerstconcert
Totaal januari - december

Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
Triade
De Helderse Vallei
Fort Kijkduin
Triade
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150
10
15
75
20
25
60
25
30
25
20
200
75
17
32
75
pm
500
7611

Bijlage 3:

Cijfers

Kunst-in-Vrije-Tijd: Muziek
deelnemers

984

Kunst-in-Vrije-Tijd: Andere kunstvakken
(dans, theater, beeldend en audiovisueel)
deelnemers

689

Activiteiten kunsteducatie en amateurkunst
bezoekers
Kunst in School
Regulier PO
leerlingen voorstellingen etc.
leerlingen projecten

7611

3379
1524
4903

VO
Rondje Cultuur
Overige activiteiten

576
874

Impuls Brede School
leerlingen Kunst-voor-je-kiezen
leerlingen Kunst-op-de-groei
leerlingen Lef
koorklas FonDuyn

1450

283
491
199
29

Cultuureducatie met Kwaliteit
11 scholen Den Helder

1147

1872

Nascholing leerkrachten
Totaal onderwijs Den Helder

9372

Dienstverlening KiS buiten Den Helder
Rondom Kunst en CmK Schagen; 22 basisscholen

3835
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