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1. Inleiding
Artiance gelooft dat je door middel van kunst je wereld kunt verrijken,
je beter kunt inleven in andere mensen, je waarheden flexibel worden,
je andere uitingsvormen creëert, je verbindingen en ontmoetingen tot
stand brengt, iets over jezelf en de ander leert, je talenten kunt
ontwikkelen en je de wereld mooier kunt maken. Met deze lange zin
leidt Artiance het strategieplan 2016-2019 in. Het is in feite een
omschrijving van het bestaansrecht van Artiance. Artiance heeft niet
alleen een deskundige staf en docenten in huis, maar ook de methoden
en technieken om die culturele geloofsovertuiging te kunnen uitdragen
en faciliteiten.
De ambitie is om de cursisten en deelnemers de mogelijkheid te bieden
boven zichzelf uit te stijgen. We willen toonaangevend zijn op het gebied
van kunsteducatie en de nieuwe ontwikkelingen daaromtrent. Kwaliteit
en professionaliteit staan hoog in het vaandel en moeten ons ook
onderscheiden van de particuliere markt. Die kwaliteit en
professionaliteit moeten ook zichtbaar zijn voor de buitenwereld en zich
niet alleen achter gesloten deuren van de leslokalen manifesteren. Daar
zal de komende jaren op worden ingezet.
In concreto betekent dit dat Artiance er ook op uit zal trekken. AlkmaarNoord - waar de meeste Alkmaarder wonen - lijkt zo’n nieuw
afzetgebied. Door op locatie lessen en projecten te ontwikkelen voorzie
je in een behoefte bij een grote groep mensen die niet een half uur of
langer willen reizen voor hun muziek- of toneelles, maar die les wél
willen. Hoewel de focus zal komen te liggen op cursisten en deelnemers
van 21 jaar en jonger - daar vindt talentontwikkeling op de meest
natuurlijke wijze plaats - zal ook het bereiken van nieuwe groepen zoals
allochtonen, ouderen en mensen met een beperking meer aandacht
krijgen.
Samenwerken blijft een hot item, temeer omdat de interessante dingen
in de wereld steeds meer ontstaan uit niet altijd voor de hand liggende
co-producties. Samenwerken tussen organisaties, maar ook
samenwerken tussen disciplines, de zogenaamde cross-overs. Het op
een andere manier betrekken van het publiek door co-creatie en
participatie heeft zijn succesvolle werking reeds bewezen, ook bij
Artiance.
Cultuurbemiddeling blijft wat Artiance betreft een belangrijke afdeling.
Het bewustwordingsproces van zowel aanbieders (de culturele
instellingen) als afnemers (het primair onderwijs) neemt zienderogen
toe en werpt zijn vruchten af. Door CultuurPrimair en de Culturij komt
kunstonderwijs bij de leerlingen en leerkrachten van het primair
onderwijs terecht. Hier worden op grote schaal culturele zaadjes
geplant.
De certificering van Artiance heeft tot een grote professionaliseringsslag
geleid, met name op het gebied van de interne processen. Extern
gerichte systemen zoals die op de nieuwe website te vinden zijn,
evenals intern gerichte systemen waaronder klanten- en
docentenadministratie worden steeds verder geperfectioneerd, hetgeen
ook de klantvriendelijkheid ten goede komt.
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De potentie, die Artiance in zich heeft om uit te groeien tot een instituut
waar Alkmaar en omgeving niet omheen kan, is groot. Door open te
blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen in het culturele veld waarin
zoveel gaande is en op zoek te gaan naar nieuwe partners, ontstaan
nieuwe mogelijkheden en kansen. Artiance zal deze kansen zelf creëren
door actief naar buiten te gaan en aansluiting te zoeken. Ik ben ervan
overtuigd dat hierdoor talentontwikkeling op het gebied van de kunsten
een volwaardige plek zal krijgen in de Alkmaarse samenleving, een plek
die het ook verdient.
Arnoud van Aalst,
Directeur
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2. Resultaten
2.1 Bereik
Bureau CultuurPrimair (BCP, Alkmaar)
Bereik

PO scholen Alkmaar
Leerlingenbereik Alkmaar
PO scholen Bergen
Leerlingenbereik Bergen
PO scholen Graft - de Rijp
Leerlingenbereik Graft - de Rijp
PO scholen Schermer
Leerlingenbereik Schermer
PO scholen overige gemeenten
Leerlingenbereik overige gemeenten

Aantal
scholen
2014-2015

Aantal
scholen
2013-2014

Bereik in %
2014-2015

Bereik in %
2013-2014

92%

89%

80%

100%

75%

75%

80%

80%

Aantal
leerlingen
2014-2015

Aantal
leerlingen
2013-2014

35

34

15581

19685

12

15

3412

5273

3

3

1070

1229

4

4

1248

800

15

11

294

207

69

67

21605

27194

Aantal
scholen
2014-2015

Aantal
scholen
2013-2014

Talent in ieder kind

6

7

410

407

Cultuurcoaches Alkmaar

8

9

2004

1972

Cultuurcoaches Bergen

0

14

0

1672

Totaal scholen
Totaal leerlingen

Cultuurstroom
Bereik

Cultuurcoaches naschools Bergen

0

14

0

302

20

18

378

169

Naschools Graft-de Rijp en Schermer

4

0

33

0

BSO vestigingen

1

1

75

75

VO/MBO

6

8

1883

1485

66

81

8078

10778

7

5

183

153

111

157

10372

17013

Overige kengetallen

Aantal
2014-2015

Aantal
2013-2014

Aantal cultuurcoaches

10

8

7

5

9

9

Naschoolse activiteiten Alkmaar

PO (aanbod via BCP)
Vakantieworkshops
Totaal

Aantal vakantieworkshops
Aantal projecten cultuurstroom
Alkmaar aan Zee
Leraren

50

0

128

160
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Vrije Tijd

Beeldend
Muziek
Dans
Theater/musical
Mix (incl
vakantieworkshops)

Bereik

Beeldend

Cursisten
2014-2015

Cursisten
2013-2014

CCU
2014-2015

CCU
2013-2014

416

397

31458

29210

1317

1374

23304

23961

Dans

273

256

4857

4520

Theater/musical

334

302

14636

13146

84

134

783

1138

Totaal aantal cursisten

2424

2463

75038

71975

Totaal natuurlijke personen

2201

2358

Jonger dan
21 jaar

21 jaar
of ouder

Beeldend

25%

75%

Muziek

81%

19%

Dans

59%

41%

82%

18%

Muziek

Mix (incl. vakantieworkshops)

Doelgroepen

Theater/musical
Mix (incl. vakantieworkshops)

100%

0%

Totaal

74%

26%

Opmerkingen bij cursistenaantallen in Vrije Tijd:
Het aantal cursisten wordt bepaald door per cursus of les alle deelnemers op te
tellen. Een cursist die zowel dansles als muziekles volgt, telt dus als twee
cursisten.
Lessen en cursussen worden als dusdanig gedefinieerd als zij zelfstandig (los van
andere cursussen) te volgen zijn tegen een bepaald tarief (niet gratis).
Natuurlijke personen is gelijk aan het aantal mensen dat een cursus volgt bij
Artiance in 2014-2015. Bij de natuurlijke personen wordt een cursist die zowel
dansles als muziekles volgt geteld als één cursist.
CCU staat voor Cursisten Contact Uren.
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2.2 Financieel
Het cursusjaar bij Artiance loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Het
financiële jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Voor een
uitgebreide financiële rapportage verwijzen we daarom naar het
financiële jaarverslag van 2014.
Financieel resultaat 2014 & 2013
2014

BATEN

2013

Bijdragen cursisten/scholen/bedrijven

1.008.380

965.503

Gemeente Alkmaar structureel
Gemeente Alkmaar incidenteel
Totaal Gemeente Alkmaar
Provincie Noord Holland
Overige subsidies
Totaal subsidies

1.221.000
77.515
1.298.515
61.656
1.360.171

1.221.000
149.763
1.370.763
33.739
99.735
1.504.237

Sponsor- en fondsenwerving

113.943

131.005

Diverse baten

108.215

91.677

Mutatie onderhanden projecten

109.610

94.056

2.700.319

2.786.478

1.651.658

1.776.974

32.909

35.725

507.740
171.313
135.653
177.516
12.882
1.005.104

481.647
177.960
73.935
235.994
8.022
977.558

2.689.671

2.790.257

10.648

-3.778

-222

-447

10.426

-4.225

-

41.900

10.426

37.675

Totale baten
LASTEN
Lonen, salarissen & sociale lasten
Afschrijvingen op materiele vaste activa
Huisvestingskosten
Algemene beheerskosten
Verkoopkosten
Activiteitenkosten
Onderhoudskosten
Totaal overige bedrijfskosten
Totale lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat gewone bedrijfsvoering
Buitengewone baten en lasten
Resultaat
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3. Hoogtepunten
3.1 Bureau CultuurPrimair
Alle activiteiten van Artiance Cultuurstroom staan in het teken van
Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit houdt in dat wij binnen alle
activiteiten en projecten werken aan:
• een geïntegreerde plek van kunstactiviteiten in het onderwijs;
• goede scholing voor kunstvakdocenten over de behoeftes van
scholen;
• inhoudelijke samenwerking tussen cultuuraanbieders en het
onderwijs.
CultuurPrimair
CultuurPrimair is hét samenwerkingsverband van scholen,
cultuuraanbieders en gemeentes in de regio Noord-Kennemerland. De
organisatie is in handen van Artiance, Centrum voor de Kunsten in
Alkmaar en Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard, samen Bureau
CultuurPrimair. Verbreding van cultuurparticipatie en vergroting van het
culturele aanbod is van wezenlijk belang voor de verdere ontwikkeling
van de regio Noord-Kennemerland als complete en vitale regio met een
prettig leefklimaat. De leerling- en scholenaantallen zijn exclusief de
aantallen die door Bureau CultuurPrimair in Heerhugowaard werden
behandeld. Door de samenwerking is het nu ook mogelijk dat scholen uit
Alkmaar naar Heerhugowaard gaan en andersom.
Cultuureducatie met Kwaliteit
De innovatie van het samenwerkingsplatform staat in het teken van
Cultuureducatie met Kwaliteit. Cultuuractiviteiten worden geïntegreerd
in het curriculum van de school. De leerkracht koppelt cultuuractiviteiten qua onderwerp, vaardigheden, doelstelling of media aan
andere onderdelen van het schoolprogramma. Scholen en
cultuuraanbieders krijgen scholing, wisselen expertise uit en hebben een
duidelijke rolverdeling in het uitvoeren van het cultuurprogramma. Het
project loopt t/m 2016. In 2014-2015 zijn mooie resultaten behaald,
o.a. wat betreft de innovatie van cultuurprimair.nl.
www.cultuurprimair.nl
In april 2015 is de vernieuwde website live gegaan. Het aanbod van
projecten wordt op de vernieuwde website helder weergegeven door een
duidelijkere en meer aansprekende vormgeving. Door middel van de
uitgebreide filterfunctie kan er binnen het totaalaanbod gefilterd worden
op verschillende onderdelen zoals; leerjaar, thema en discipline.
Interne Cultuur Coördinatoren kunnen hun collega’s voorzien van een
inlogcode waardoor elke leerkracht zelf het jaarprogramma voor zijn of
haar klas kan samen stellen en de benodigde informatie op één plek kan
terugvinden. Via de Analysetool en de Geschiedenistool wordt
inzichtelijk uit welke kenmerken het samengestelde cultuurprogramma
bestaat en welke keuzes de school maakt over meerdere jaren.
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3.2 Cultuurstroom
Cultuurcoach Alkmaar
Naast de lessen op de scholen waren de cultuurcoaches dit schooljaar
actief betrokken bij grotere evenementen. Zo werd op de Zes Wielen
locatie Oudorperdijkje een blijvend kunstwerk gemaakt met kinderen en
buurtbewoners. Er werd een gezamenlijke muurschildering gemaakt die
zichtbaar is voor de school en de wijk. Cultuurcoaches werkten onder en
buiten schooltijd aan dit project.
Ook organiseerden de cultuurcoaches diverse vakantie-activiteiten in de
wijken. Deze vonden plaats in de buurthuizen van Oud Overdie,
Daalmeer en Huiswaard. Kinderen uit de wijk konden voor een kleine
bijdrage de hele dag meedoen met kunstzinnige activiteiten, afgesloten
met een voorstelling voor ouders.
Naschoolse activiteiten
Het aantal leerlingen in de naschoolse activiteiten is weer verder
gegroeid. Er werden 42 naschoolse cursussen georganiseerd op de
brede basisscholen in Alkmaar. De cursussen waren zeer divers, zoals:
digitale fotografie, instrumentale lessen, diverse theaterlessen,
prentenboek met muziek, verschillende danslessen en beeldende
vorming lessen.
Er werd een succesvolle pilot naschoolse activiteiten gedaan op diverse
scholen in Graft, De Rijp en Schermer. Het voornemen is om hier in het
volgend schooljaar een vervolg aan te geven. In juni 2015 heeft
Artiance de naschoolse cursussen van Doe-Wijzer overgenomen. Dit
betreft het aanbod voor schooljaar 2015-2016.
Talent in ieder kind
Ook in het schooljaar 2014-2015 heeft het TIK project plaats gevonden.
De opbouw is als volgt:
• Groep 5: algemene muzikale vorming en instrumentverkenning;
• Groep 6: dans en ritme;
• Groep 7: zang en theater;
• Groep 8: musical coaching.
De lessen sluiten aan op de rest van het schoolprogramma en er is een
samenwerking tussen leerkracht en vakdocent. De leerkrachten krijgen
het lesmateriaal, zodat zij met de klas door kunnen gaan met het
aangeboden materiaal.
Voortgezet Onderwijs en MBO
Het aantal leerlingen dat Artiance in het Voortgezet Onderwijs bereikt
heeft, is gegroeid. Hier zitten enkele zeer intensieve projecten bij, zoals
voor CSG Jan Arentsz, waarbij de leerlingen meerdere dagen bij Artiance
les volgden in een opbouw van kennismaking naar verdieping. Ook
verschillende vestigingen van het PCC, de BSG en OSG Willem Blaeu
kwamen naar Artiance.
Alkmaar Aan Zee
In de zomer van 2015 werd voor het eerst ‘Alkmaar Aan Zee’
georganiseerd; een vakantieweek waarin kinderen uitgedaagd werden
hun eigen vakantieparadijs te bouwen, midden in de stad. ‘Alkmaar Aan
Zee’ was een succesvolle samenwerking tussen Artiance, De
Kaasfabriek, HAL25, Parlan en diverse scholen.
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3.3 Vrije Tijd
Het seizoen 2014-2015 begon met de feestelijke afscheidsvoorstelling
voor de voormalige directeur M. Deckers. Met vele Artiance docenten en
kunstenaars werd een prachtige multidisciplinaire voorstelling
neergezet. Deze voorstelling vormde het begin van een bijzonder jaar
met vele hoogtepunten.
Een rode draad in het jaar vormde het woord ‘samenwerking’. Artiance
heeft actief de samenwerking gezocht door letterlijk en figuurlijk de
deuren van Artiance open te zetten. Niet alleen om bijzondere docenten
en professionals naar binnen te halen voor workshops en masterclasses,
maar ook om zelf zichtbaarder te zijn in de stad, land en zelfs
buitenland.
Enkele resultaten (o.a.):
• Een nieuwe concertserie van acht zondagmiddagconcerten in de
foyer die geheel wordt georganiseerd door vrijwilligers;
• Diverse workshops en masterclasses van professionals, bekende
acteurs en musici die cursisten hiermee inspireren om hun
artistieke grenzen te verleggen;
• Twee bijzondere concerten van het Regionaal Jeugd orkest in
Bath, Engeland. Een reis die voor alle deelnemers onvergetelijk is
geweest;
• Tal van Artiance optredens en uitvoeringen op prachtige locaties
in Alkmaar;
• Een commerciële dansschool, MOVES, die bij ons het Urban
dansaanbod heeft verzorgd;
• Repetities van De Eenhoorn (3x per week), de theatergroep voor
jongeren met een beperking. Inmiddels is deze groep niet meer
weg te denken bij Artiance;
• Ouderen die Artiance weten te vinden via projecten als ‘Dag &
Dauw’ en ‘Jong van Binnen’.
Maar boven alles staan de deuren open om dagelijks vele cursisten
gedegen les te kunnen geven in de verschillende disciplines. Wij prijzen
ons gelukkig met het feit dat ons leerlingenaantal redelijk stabiel is
gebleven, al hoopten wij uiteraard op een groei. De afdelingen Theater,
Dans en Beeldend hebben meer cursisten weten te trekken. Helaas heeft
de muziekafdeling wat cursisten moeten inleveren, al is dat aantal
gelukkig beperkt gebleven.
Opvallend is dat we meer dan voorheen cursisten hebben die meerdere
cursussen/disciplines volgen. Dit betekent dat onze klanten tevreden
zijn. Het geeft ons ook het idee dat we nog meer dan voorheen kunnen
inzetten op het uitbouwen en verstevigen van de relatie met onze
huidige klanten.
Tussen maart en juli 2015 hebben wij een elektronische enquête
verstuurd om onze kwaliteit te toetsen. Het merendeel van de cursisten
is zeer tevreden over Artiance en geeft ons een hoog rapportcijfer.
Uiteraard hebben wij ook wat opbouwende kritiek mogen ontvangen en
wij werken er hard aan om daar iets mee te doen. Eén van de meest
voorkomende kritiekpunten was de zichtbare rommel in de
bovenateliers. Wij hebben dit inmiddels opgelost en alle cursisten en
docenten die daar werken zijn meer dan tevreden.
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Muziek
In het cursusjaar 2014-2015 is Artiance gecertificeerd. Om deze
certificering mogelijk te maken hebben wij met docenten onder andere
de leerlijnen aangescherpt en is een goed evaluatiemodel ontwikkeld.
Voor alle leerlingen zijn er samenspelmogelijkheden en zijn er meerdere
podiumpresentaties geweest. De samenwerking tussen verenigingen,
koren en ondernemingen verloopt goed en blijft zich verder ontwikkelen.
Nieuw cursusaanbod
Tijdens dit seizoen zijn er nieuwe cursussen ontwikkeld. Zoals:
• The voices of Artiance, drie leeftijdsgroepen;
• Workshop improviseren;
• Studiotechniek, zelf achter de knoppen. I.s.m. River studio;
• Basis Symfonie Orkest Artiance;
• Beatboxen.
Een aantal cursussen die we vorig jaar hebben ontwikkeld zijn dit jaar
weer van start gegaan. Zoals:
• DJ, voor verschillende leeftijdsgroepen;
• Remix en produceren;
• Barokorkest Artiance i.s.m. gelegenheidskoor;
• Muziekgeschiedenis;
• Tango orkest Artiance.
Regionaal Jeugd Orkest Artiance
De orkesten RJOA en JSO hebben diverse succesvolle optredens
verzorgd. Het absolute hoogtepunt was de concertreis begin mei 2015
naar Bath in Engeland met het Regionaal Jeugdorkest Artiance. De
burgemeester en het uitwisselingscomité van de zusterstad Bath ontving
de jonge musici met open armen. Het Regionaal Jeugdorkest Artiance
heeft twee prachtige concerten gegeven. Een concert samen met het
Girls Choir van de Hayesfield school en een concert in the Assembly
rooms. Voor alle deelnemers, maar ook voor het publiek, was deze reis
onvergetelijk.
Optredens
Optreden is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Samen
spelen, toewerken naar een doel, het optreden en hoe sta je op een
podium zijn allemaal facetten die aanbod komen. Al een paar jaar vindt
dat niet alleen in Artiance plaats maar zoeken we mooie, uitdagende en
inspirerende plekken in de stad (en daarbuiten) om op te treden. Op
deze wijze zorgen we er ook voor dat Artiance zichtbaar (en hoorbaar) is
op vele plekken.
Zo vond het solistenconcours Artiance plaats in de Abdijkerk te Egmond.
Het Barokorkest heeft in de Remonstrantse kerk in Alkmaar gespeeld.
Het Orquesta de TangoArtiance heeft opgetreden in de Tangosalon aan
de Vondelstraat te Alkmaar en in de salon Academia de Tango te
Amsterdam. En vlak voor de zomer tijdens het Tango festival Alkmaar in
de Sint-Laurenskerk. De talenten uit de talentenklas hebben diverse
optredens gegeven in de stad, maar ook daar buiten.
Ook de voorspeelmomenten voor leerlingen zijn op diverse plekken in de
stad te beluisteren geweest. De drumleerlingen in Victorie, fluit- en
harpleerlingen in de Abdijkerk, de 1e en 2e jaar orkesten in de
Trefpuntkerk en pianoleerlingen in de Pianogalery. Ook het grote
samenspelproject was dit jaar een succes. Op twee avonden bezochten
circa 250 mensen de concerten.
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Tijdens het Internationale Orgelfestival jongstleden mocht Artiance een
avondconcert verzorgen. De afdelingen dans en muziek hebben de
handen inéén geslagen en voor een afwisselend programma gezorgd.
Onder andere speelden twee talenten van Artiance samen (viool en
fluit) met Wijnand van Klaveren op het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel
en danste de oriëntaalse dansgroep Kismet op klanken van de harp.
Theater (Theaterschool, musicalschool, productiehuis)
De theaterafdeling van Artiance heeft in seizoen 2014-2015 een
duidelijke groei laten zien. De succesvolle producties (onder andere
Hamlet’s Crazy World) en de theaterfeesten zullen hier zeker een reden
voor zijn.
Daarnaast is extra aandacht geschonken aan het contact met de ouders.
Ouders moeten zoveel mogelijk kunnen kijken bij de diverse lessen. Bij
de theaterklassen worden lessen altijd afgesloten met 10 minuten voor
publiek en bij de productieklassen zijn er minstens twee keer open
repetities. Dit vergroot de betrokkenheid van de ouders bij de lessen
van hun kinderen.
Jongeren blijven een belangrijke doelgroep voor Artiance en voor de
theaterafdeling in het bijzonder. Zij spelen in productieklassen,
schoolvoorstellingen, productiehuis, musicalproducties en in eigen
voorstellingen in de zogenaamde werkplaatsproducties. Jongeren
ontmoeten elkaar op de jongeren theaterfeesten, maar ook bij de
jongerentheaterjury en elkaars voorstellingen.
Hamlet’s Crazy World is de nieuwe voorstelling van het productiehuis die
in seizoen 2014-2015 zeer succesvol in première is gegaan. De cast
bestaat uit veertien jongens in de leeftijd van 14 tot 22 jaar. Het decor
is ontworpen en uitgevoerd door cursisten van de Kunstschool.
Ook dit seizoen kregen de schoolvoorstellingen ‘Wat doe jij’ een vervolg,
mede dankzij subsidie van gemeente Alkmaar. De voorstelling ‘Wees
Altijd Dronken’ is herschreven tot de interactieve schoolvoorstelling
‘Dronken’. Een groep van acht jonge acteurs speelt bij toerbeurt de
voorstellingen die bestaan uit vier rollen.
De belangstelling voor theater voor volwassenen neemt overigens ook
sterk toe. Naast de fysieke spelcursus bood Artiance ook de geheel
nieuwe cursus voor volwassenen ‘spelen vanuit Meisner techniek’ aan.
Artiance buiten de deur
• Op het BrugTheaterFestival was Artiance goed vertegenwoordigd.
De groep Ruis (werkplaatsproductie) was daar een groot succes.
Ook theatergroep Andersom en de voorstelling Hamlet stonden
op het festival;
• Bij Midwinterfeest in De Rijp speelden Andersom en Hamlet en
hadden jongeren verschillende straatacts gemaakt;
• Jongeren van Artiance verzorgden de openingsact van het
amateurfestival KUUB;
• Jongeren van Artiance verzorgden diverse acts bij evenementen
van bijvoorbeeld Hal 25;
• Hamlet‘s Crazy World stond op Havenwerk,
jongerentheaterfestival in Deventer.
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Voorstellingen / presentaties
Productiehuis
• Hamlet’s Crazy World;
• Theatergroep Andersom ‘Indianenverhalen’;
• ‘Wat doe jij’ schoolvoorstellingen:
26 x Ik wist niet dat je dat bedoelde
6 x Vreemde eend
14 x Dronken;
• Met ogen dicht (werkplaatsproductie);
• Mango (werkplaatsproductie).
Musicalschool
• Annie;
• Kon ik maar naar huis;
• Boekenworm;
• Soulsisters;
• The wizz;
• Groei voor mij;
• Musicalklas bij Sinterklaasfeest in de Mare en in het centrum;
• Musicalklassen met eigen kleine voorstellingen;
• Musical in concert (combinatie van live zang en eigen videoclips).
Theaterschool
• Presentaties theaterklassen;
• Productieklas 1 Meesterbrein;
• Productieklas 2a Jij bent dood;
• Productieklas 2b Van ons stuk;
• Productieklas 3 Game On.
Dans
In het cursusjaar 2014-2015 liet de afdeling dans weer een stijgende lijn
zien. Voor de meeste cursussen waren ruim voldoende aanmeldingen.
Sommige lessen waren overvol, maar helaas liepen ook enkele lessen
minder goed. Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk cursisten
moesten teleurstellen hebben we samen met docenten naar creatieve
oplossingen gezocht om cursussen toch te kunnen laten starten.
In seizoen 2014-2015 zijn we gestart met twee groepen tapdans en met
een les klassiek ballet voor volwassenen. De kindergroep tap was mede
door het succes van de musical Billy Elliot populair. Vermeldingswaard is
dat drie dansers van deze cursus inmiddels zijn aangenomen bij de Joop
van den Ende Musical Billy Elliot en zijn gestart met de opleiding van de
Billy Elliot school. Zij dansen momenteel in de voorstelling.
BASHI i.s.m. Theater De Vest
Voor de dansvoorstelling met de kindergroepen op 31 mei 2015 hebben
we dit jaar samengewerkt met een professionele theatergroep,
Theatergroep Hippo uit Den Haag. Deze theatergroep met jonge
professionals speelde samen met de kinderdansgroepen van Artiance
twee maal de voorstelling Bashi in een uitverkochte kleine zaal van
Theater De Vest. Vierenzestig dansers van Artiance en zeven spelers
van de theatergroep hebben een volle zaal ontroerd en vermaakt met
een kleurige voorstelling.
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Bij de aanloop naar de voorstelling was er grote betrokkenheid vanuit de
ouders zonder wiens hulp de voorstelling niet had kunnen plaatsvinden.
Een groot compliment kregen we van één van de programmeurs van
theater De Vest: “Eén van de meest geslaagde samenwerkingen tussen
professionals en amateurs, die ik de laatste jaren heb gezien”.
ArtiDancedag, i.s.m. Vrij Zijn Theater.
Buikdansdocente Mena Leila heeft op 4 juli 2015 een zeer succesvolle en
gevarieerde dansdag georganiseerd in samenwerking met het Vrij Zijn
Theater. Docenten van Artiance en verschillende gastdocenten hebben
hieraan meegewerkt. Er waren verschillende werelddansworkshops;
enkele hiervan hebben geleid tot deelname aan de voorstelling die
’s avonds plaatsvond. In deze voorstelling stonden professionals en
amateurs samen op het podium.
Alkmaar Danst
Op 10 mei 2015 hebben twee groepen van Artiance meegedaan met
‘Alkmaar Danst’. De kindergroep Tapdans en de Flamencogroep hebben
op verschillende locaties in de binnenstad van Alkmaar gedanst.
Artiance heeft dit jaar ook de eindact op het Canadaplein vormgegeven
en uitgevoerd. Al met al was het een swingend geheel en een geslaagde
middag.
MOVES
Voor ons Urbanaanbod hebben we dit schooljaar samengewerkt met
dansschool Moves. Na evaluatie met Moves bleek dat ze hun groepen
niet vol kregen en dat hun (potentiële) leerlingen niet de stap namen
om naar Artiance te komen waardoor hun lessen niet naar tevredenheid
verliepen. Na dit jaar hebben we samen besloten de samenwerking te
stoppen.
KISMET
Het showteam buikdans onder leiding van Mena Kilani bestaat uit zes
dansers. Afgelopen jaar hebben ze meerdere optredens gedaan met
vaak een groot bereik in het aantal bezoekers.
Overzicht openbare optredens Kismet 2014-2015
Activiteit

Datum

Bezoekers

november 2014

1500

HAL25

8 maart 2015

200

Vrouwendag Rotterdam (intern)

Multicultureel festival de Mare

8 maart 2015

150

5 mei festival

5 mei 2015

1000

Open Dag Artiance

6 juni 2015

150

Oriëntalicious festival Amsterdam

13 juni 2015

500

Orgelfestival

2 juli 2015

200

ArtiDance

4 juli 2015

50

Beeldend
In seizoen 2014-2015 is het aantal cursisten binnen de afdeling
Beeldend gestabiliseerd. Opvallend is echter wel dat de aanmeldingen
voor de cursussen fotografie zijn teruglopen. De cursussen beeldhouwen
en portrettekenen daarentegen trekken weer flink aan.
Veel cursisten blijven de door hun gevolgde cursus jarenlang trouw en
schrijven zich jaarlijks opnieuw in. Hierdoor is er meestal een gezonde
basis voor het kunnen starten van een cursus.
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Ook bij de afdeling beeldend zijn de docenten in toenemende mate
zzp’er, hierdoor is het eenvoudiger om cursussen bij te weinig
aanmeldingen niet door te laten gaan.
Nieuw cursusaanbod
Beeldhouwen volwassenen op de maandagavond.
Nieuwe cursussen blijven moeilijk van de grond komen. Zo zijn de
cursussen Fotografie voor jongeren en Fashion-cursus voor kinderen en
jongeren niet gestart vanwege te weinig aanmeldingen.
Jong van binnen
In 2014 – 2015 heeft het project ‘Jong van binnen’ plaatsgevonden.
Voor dit project heeft het Sluyterman Van Loo fonds een financiële
bijdrage geleverd voor de bevordering van cultuurparticipatie door
ouderen. Voor dit project werden ouderen uit de regio Alkmaar
uitgenodigd om in de Ateliers van Artiance te poseren voor de meer
ervaren cursisten. De uitnodiging van de ouderen verliep via berichten in
de media en via verzorgingshuizen, ook namen verschillende jongere
cursisten van de Ateliers hun eigen oma mee naar de les. Het doel was
om ouderen leuke middagen met nieuwe contacten en nieuwe
bezigheden te bieden. Dat is goed gelukt, met verschillende deelnemers
is contact gebleven en zijn tekeningen verstuurd en uitgewisseld. In
oktober 2015 plannen we exposities van de tekeningen en schilderijen.
Van het project is ook een boekje gemaakt, met een selectie van de
gemaakte foto’s, tekeningen en schilderijen.
Exposities
Fotografen uit het Artiance Fotocafé hebben in dit seizoen mooi werk
gemaakt voor de expositie bij Anti-Discriminatie Dag van Bureau Art. 1.
In Bibliotheek De Mare en Oudorp zijn ook exposities gerealiseerd.
Helaas signaleren we dat het steeds lastiger wordt om op openbare
plekken exposities te organiseren. Zo eisen verzorgingshuizen steeds
meer ‘goedgekeurd’ werk dat geen enkele bewoner theoretisch zou
kunnen ontstemmen. Wij blijven dan ook nieuwe gelegenheden zoeken
om werk te kunnen exposeren, waardoor ook de zichtbaarheid van
Artiance wordt vergroot.
Artiance Speciaal: De Kunstschool
Het seizoen 2014-2015 is het eerste volledige seizoen van de
Kunstschool terug in de ateliers, na de verhuizing uit het gebouw van De
Kunst. Het werken in de Ateliers is een verbetering. Iedereen werkt in
alle rust en er is genoeg ruimte voor alle zeventien leerlingen. In
seizoen 2014-2015 is er door de verhuizing geen nieuwe groep gestart.
Belangrijke gegevens m.b.t. de Kunstschool:
•
•
•

Er zijn al elf certificaten uitgedeeld;
De Kunstschool heeft decorstukken ontworpen en geschilderd voor
de voorstelling ‘Hamlet’s Crazy World’ van de theaterafdeling;
Er is een samenwerking gestart met de Hogeschool INHOLLAND.
Leerlingen geven workshops aan leerlingen van de SPH opleiding van
INHOLLAND. Deze dag wordt georganiseerd door stichting MEE;
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•

•

•
•

Dit jaar zijn er succesvolle exposities geweest bij het Turien en Co.
Assuradeuren, bij Outsider Art Amsterdam, Kunst en Cultuurroute
Berger- en Egmondermeer en Uit de Kunst Castricum;
De Kunstschool heeft met 5 leerlingen meegedaan bij Very Special
Arts Nederland, een leerling is uitgekozen voor Art Brut Biënnale van
Nederland;
De eindexpositie van het 4e jaar is gehouden in Koel 310;
De expositie van andere leerlingen van het werkatelier en het 3e jaar
werd ook in Koel 310 gehouden en was succesvol. Er zijn maar liefst
negen werken verkocht.

Helaas hebben we ook moeten constateren dat de korting op de
persoonsgebonden budgetten van de cliënten ook voor ons merkbaar is.
Nieuwe indicaties worden vaak naar beneden bijgesteld waardoor wij
druk voelen op onze inkomsten.
Projecten
Afgelopen seizoen heeft Artiance ook een aantal goede projecten
gedraaid. Hieronder worden daarvan twee uitgelicht.
Dag en Dauw
‘Culturele ochtenden voor en door senioren’
Artiance, Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard
besloten in 2014 om de handen ineen te slaan om een project rondom
culturele ouderenparticipatie van de grond te krijgen. Dit project is ‘Dag
en Dauw’ geworden.
Na vijf plenaire bijeenkomsten en een try-out werd op 3 februari 2015
de pilotserie ‘Dag en Dauw’ afgetrapt met de eerste, succesvolle
bijeenkomst in de theaterzaal in Artiance.
De kern van dit samenwerkingsproject is dat een groep senioren
‘eigenaar’ wordt van een serie activiteiten in de bibliotheek en Artiance.
Dat betekent dat beide organisaties in dit project vanuit een andere rol
gaan opereren dan ze gewend zijn. In plaats van inhoudelijk sturend en
controlerend te zijn faciliteren beide organisaties het programmateam.
In de pilotserie waren de organiserende partijen aanvankelijk nog erg
sturend in de programmering, omdat zowel door de organisaties als
door de vrijwilligers nog moest worden afgetast wat de
(on)mogelijkheden waren. Voor het project in 2015-2016 zal het
programmateam inhoudelijk meer bepalend zijn.
Het project is bestemd voor oudere deelnemers boven de 60 jaar.
Bezoekersaantallen pilot Dag en Dauw februari – juni 2015
Activiteit

Aantal

Activiteit

Aantal

16

Lezing Chocola

60

Theatervoorstelling De Koningin

85

Theatervoorstelling Hang Loose

25

Workshop Schrijven

25

Muziekoptreden Fluiten en Snaren

59

Workshop Schilderen

25

Lezing Hoeden

55

Voorlezen met kleinkinderen

12

Lezing Hortus Bulborum

Workshop Theater

30

Deelnemers pilotserie Dag en Dauw

Workshop Levensverhalen

15

25
417

BrugTheaterFestival
In seizoen 2014 – 2015 heeft Artiance zich ontfermd over het
BrugTheaterFestival. Dit vernieuwende festival heeft voor het eerst
plaatsgevonden in november 2012 in horecagelegenheden op de Platte
Stenen Brug in Alkmaar. De drie edities die inmiddels hebben
plaatsgevonden bleken telkens een groot succes. Het Noordhollands
dagblad noemt het steeds drukker wordende festival in haar laatste
recensie zelfs ‘het charmantste festival van Alkmaar’.
Amateurverenigingen en ad-hoc theatergroepen spelen korte
voorstellingen in de kroeg.
Artiance was de afgelopen drie edities al nauw betrokken bij het
BrugTheaterFestival. In seizoen 2014 - 2015 hebben we het
BrugTheaterFestival ondergebracht bij Artiance, omdat Stichting
Element – productiehuis Siberische Bruiloft besloot te stoppen met de
organisatie. BrugTheaterFestival was dus op zoek naar een nieuwe
stichting. Artiance deelt een gelijke visie, is alle edities al nauw
betrokken geweest en kan het team versterken tijdens de uitwerking
van de verbreding van de actieve cultuurparticipatie. Artiance heeft de
zakelijke leiding en de fondsenwerving op zich genomen. Deze
fondswerving heeft geleid tot toekenningen van Fonds voor
Cultuurparticipatie, VSBfonds, Prins Bernard Cultuurfonds NoordHolland, Victoriefonds, Taqa Cultuurfonds en de Gemeente Alkmaar.

BrugTheaterFestival
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4. Bedrijfsvoering
Financiële administratie
In 2014-2015 zijn we verder gegaan met het optimaliseren van de
interne processen. Begin 2014 zijn de nieuwe werkwijzen op het gebied
van administratieve organisatie en interne controle geïmplementeerd. In
de loop van 2014 en 2015 blijven we deze processen evalueren en
eventueel aanscherpen. Dit alles leidt tot een zo efficiënt mogelijke
organisatie waarbij we niet voor (financiële) verrassingen komen te
staan.
Cursistenadministratie
Het jaar 2013-2014 was het eerste jaar dat we gewerkt hebben in
CursAd (het cursistenadministratiesysteem). Ook dit jaar is volop
gebruikt om dit systeem te optimaliseren voor het gebruik door
Artiance.
Website
Cursusjaar 2014-2015 heeft voor onze PR-afdeling met name in het
teken gestaan van de ontwikkeling van onze nieuwe website. Na een
intensief traject dat we ingingen met websitebouwer Mediamoose, ging
eind van het seizoen de nieuwe website live! We hebben tot nu toe veel
positieve reacties ontvangen over het design en de
gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe Artiance website.
PR en Marketing
Afgelopen seizoen hebben we acties ondernomen om wat Artiance doet
beter zichtbaar te maken. Het Artiance Magazine is hier een voorbeeld
van. Ook is Artiance letterlijk in de verf gezet, waarmee ook het gebouw
laat zien wat er bij Artiance te beleven valt.

5. Personeel
Dienstverbanden
Het totaal van de aanstellingen in dienstverband is 18,95 FTE. Hiervan is
17,12 FTE in dienst voor onbepaalde tijd. De overige 1,83 FTE heeft een
contract voor bepaalde tijd. De uitstroom in cursusjaar 2014-2015 is 7%
van het totaal aantal FTE in dienstverband (2013-2014: 6%).
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2014-2015 is 1,65%. In 2013-2014
was dit 2,34%. Landelijk ligt het percentage in de sector Cultuur op
3,28%. Artiance doet het wat dit betreft dus beter dan het landelijk
gemiddelde. Er is afgelopen cursusjaar sprake geweest van één
langdurig ziektegeval en 26 kortlopende ziektegevallen (2013-2014: 13
gevallen) met in totaal 507 ziektedagen (2013-2014: 245).
Nieuwe directeur
Per 1 november 2014 is Arnoud van Aalst directeur van Artiance.
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6. Organisatie
6.1 Raad van Toezicht
Van de voorzitter
Het cursusjaar 2014-2015 was het eerste jaar dat we geheel in het Raad
van Toezicht model zaten, maar ook het eerste jaar van de nieuwe
directeur-bestuurder, Arnoud van Aalst.
De RvT heeft bijzondere aandacht gehad voor de ontwikkeling van de
strategie voor de periode 2016-2019. Deze wordt onder leiding van de
directeur-bestuurder met het managementteam ontwikkeld. Op dit
moment beschikken we over een heldere missie en visie.
De verdere concretisering zal in het jaarplan 2016 te vinden zijn.
Daarnaast blijft er grote aandacht voor de financiële resultaten en
rapportages daarover.
Vooruitlopend op de nieuwe strategie heeft Artiance al veel nieuwe
activiteiten ontplooid; zowel met nieuwe producten als met nieuwe
potentiële doelgroepen. Dat stelt wel extra eisen aan de huidige
bezetting die zich desondanks vol inzet voor de vele activiteiten van
Artiance. Met veel enthousiasme wordt Kunst met een grote K
geschreven. Cultureel ondernemerschap zal van eenieder in de
organisatie verwacht worden. De tijd van reorganiseren laten we
hopelijk voorlopig achter ons.
Artiance moet groei realiseren om zich o.a. meer deskundigheden te
kunnen veroorloven. Dit is een uitdaging, omdat we dat in eerste
instantie binnen beperkte financiële ruimte moeten realiseren.
Desondanks worden stappen gezet. De marketinguitingen, zoals de
nieuwe brochure en de nieuwe website ondersteunen de nieuwe
strategie, maar dragen ook bij aan efficiency. De aanmeldingen komen
ten opzichte van het verleden al veel meer binnen via de website.
Begin 2015 heeft Brigit Schumacher afscheid genomen als lid van de
RvT. Brigit is opgevolgd door Esther den Haan- van Wijk.
Inmiddels loopt ook de procedure om een opvolger voor Kan Wah Hau
in de RvT te vinden.
We prijzen ons gelukkig met de goede relatie die bestaat met de
Gemeente Alkmaar.
In dit inhoudelijk jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten in Artiance
plaatsvinden en wat we bereikt hebben. Dit is altijd weer een genot om
te lezen en ook een compliment aan de mensen van Artiance die dit met
elkaar gerealiseerd hebben.
Namens de Raad van Toezicht
Herman van den Hoogen
Voorzitter
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Samenstelling
Naam & Functie in RvT
Herman van den Hoogen
Voorzitter
Kan-Wah Hau
Algemeen lid

Jos Boom
Algemeen lid
Alex de Jager
Algemeen lid
Esther den Haan - van Wijk
Algemeen lid

Relevantie (voormalige) functie & nevenfuncties
Voormalig General Manager Procurement Development/ Groep
Procurement Tata Steel Group, Eigenaar van HoogenProcurement.
Directeur EFK Interimmanagement en advies, lid van de Raad van
Toezicht SOVON, lid van de Raad van Toezicht van de stichting
Energy Challenges Noord West en lid van de NBA-VRC
Branchegroep Publieke Sector.
Voorzitter van het bestuur van Stichting Cool tot februari 2015,
Bestuurslid van de stichting Het Schermereiland en voormalig
voorzitter van de Raad van Bestuur Magentazorg
Directeur externe betrekkingen Hogeschool Inholland Alkmaar,
Bestuurslid Stichting Playing for success.
Advocaat bij Rensen Advocaten

Aandachtspunten
• In de verslagperiode ging de aandacht voornamelijk uit naar
twee zaken: Allereerst de ontwikkeling van de financiën. Het
realiseren van groei met beperkte middelen is geen eenvoudige
opgave. De resultaten tot aan het eind van het schooljaar zagen
er goed uit in vergelijking met de begroting. Ook de kwaliteit van
de begroting en de analyse van de werkelijke resultaten is
toegenomen;
• Als tweede onderwerp heeft de ontwikkeling van de strategie
2016-2019 onze aandacht gehad. Onder de leiding van de
nieuwe directeur-bestuurder is gewerkt aan de strategie. Aan het
eind van het schooljaar was daarvan het missie- en visiedeel met
de RvT besproken;
• De RvT heeft de wervingsprocedure voor de nieuwe directeurbestuurder geëvalueerd;
• In het najaar 2014 is de certificering van Artiance afgerond;
• De review van de reorganisatie is aan de orde geweest; ondanks
de noodzakelijke en soms pijnlijke beslissingen is het als geheel
goed en verantwoord verlopen.
Goedgekeurde stukken
De RvT heeft de bevindingen van de accountant besproken en het
financieel jaarverslag 2014 vastgesteld. In juni 2014 is de begroting van
2015 goedgekeurd.
Bijeenkomsten
De RvT is vijf maal bijeen geweest in de verslagperiode. De eerste keer
– in september 2014 – trad Tamara Roos op als vertegenwoordiger van
het MT. De overige vier sprak de RvT met de nieuwe directeurbestuurder. Eén van deze sessies stond in het teken van de ontwikkeling
van de strategie 2016-2019.
Code Cultural Governance
De periodieke Zelfevaluatie van de RvT heeft in september 2015
plaatsgevonden.
In de verslagperiode heeft Brigit Schumacher – conform het rooster - als
RvT lid afscheid genomen. Esther den Haan- van Wijk is in haar plaats
gekomen na een transparante en open procedure conform de CCG.
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6.2 Ondernemingsraad
Vergaderingen
Reguliere vergaderingen:
• 2x met MT lid;
• 4x met directeur.
Voorafgaand aan deze vergaderingen is er altijd een intern overleg
geweest, gevolgd door een agenda-overleg van de voorzitter OR met de
directeur. Naast deze vastgelegde vergadering is de OR ook een aantal
keren bij elkaar geweest om speciale onderwerpen voor te bereiden.
Onderwerpen
• Evaluatie reorganisatie inclusief de inrichting van het
bedrijfsbureau;
• Eventuele fusie met muziekschool Legato uit Graft-De Rijp;
• Functieomschrijving voor leden van de Raad van Toezicht;
• Functieboek, invoering van Breed Inzetbare Cultuurdocent;
• Compartimenteringsregeling is vastgesteld;
• Zorg voor ZZP-ers;
• Sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur;
• Handleiding voor docenten, waar moet je zijn voor welke zaken;
• Administratie van de leerlingen voor de docenten; dit moet nog
beter georganiseerd worden zodat dit een overzichtelijke taak
voor de docenten wordt;
• Scholing voor OR. Besloten is om scholing voor zowel de OR als
het MT te organiseren om zo tot een visie op medezeggenschap
binnen Artiance komen. Deze vindt plaats in oktober 2015;
• Opleidingsmogelijkheden voor docenten. Er wordt ingezet op de
BIC;
• Opgeven nevenfuncties van de docenten;
• Personeelsplan;
• Communicatie over agendapunten; hoe blijven we op de hoogte
van waar het MT mee bezig is;
• Werkdruk;
• Werkkostenregeling;
• Participatiewet;
• Geluidsisolatie van de lokalen;
• Vacatures, vast agendapunt;
• Strategie Artiance, vast agendapunt.
Nieuwe CAO
Er is veel te doen geweest over de nieuwe CAO Kunsteducatie. De
reguliere bonden (FNV Kiem en NTB) kwamen er niet uit met
Cultuurconnectie. Cultuurconnectie heeft toen AVV ingeschakeld. AVV is
een relatief nieuwe en vrij kleine bond. Zij zijn samen tot een voorstel
voor een nieuwe CAO gekomen dat uiteindelijk is aangenomen.
De OR heeft deze onderhandelingen op de voet gevolgd en zich goed op
de hoogte laten houden door de regulier bonden en de AVV.
Wij blijven deze zaak volgen omdat de reguliere bonden deze CAO niet
erkennen en dit ook voor de rechter willen brengen.
De managementrapportages worden vier keer per jaar besproken met
de controller. Dit jaar is er geen overleg met Raad van Toezicht
geweest. De OR is betrokken bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe
directeur. De overleggen met directie zijn wederom constructief en in
goede harmonie verlopen.
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7. Partners
Samenwerkingspartners en instellingen waarmee contact wordt
onderhouden
Gemeente Alkmaar (Subsidiegever), Gemeente Heerhugowaard (Cultuur
Primair), Gemeente Bergen (Bijdrage CultuurPrimair), Gemeente Graft
De Rijp (Bijdrage CultuurPrimair, projecten in de regio), Gemeente
Schermer (Bijdrage CultuurPrimair), OCK (Overleg Centra voor de
Kunsten Noord-Holland), Kunstconnectie (Brancheorganisatie), Stichting
UIT (Overleg culturele instellingen Alkmaar), Wijk- en buurtcentra in
Alkmaar, Cultuurcompagnie Noord-Holland (Provinciaal centrum in
Noord-Holland), Amateurkunst-verenigingen, Stedelijk Orkest, Soli Deo
Gloria, Trompetterkorps Alkmaar, Vita Nova, Aurora, Alkmaar Brass,
Unidos, St. Caecilia, SOVON en VO scholen, Koepels PO (Saks, Ronduit,
Tabijn, Blauwe Loper), MBO en HBO (Horizoncollege en InHolland),
Kinderopvang (SKOA, Rollebol, Alleskids), AZC, Stichting Orgelfestival
Alkmaar, Vrienden van de Grote Kerk, 4 mei comité, Sportbureau
Alkmaar, Kern8, Van Foreestlezing, Stichting MEE, Pluswerk,
Vrijwilligerscentrale Alkmaar, Centrum voor begeleid werken, St Bam
(Bewoners Activiteiten Alkmaar), Magentazorg, GGZ, Stichting de
Waaier, Netwerk Jeugdtheaterscholen, 8 maart comité, Stichting de
Eenhoorn, Henk Smits dansstudio, Dentro Dansstudio, MOVES, Stichting
Unieke Zaken, Hoogheemraadschap Noord-Holland-Noord, Centra voor
de Kunsten, Muziekschool Amsterdam-Noord, Muziekschool Amsterdam
Zuid-Oost, Pier-K in Hoofddorp, Muziek- en Dansschool Heiloo,
Toonbeeld in Castricum, FLuxus in Zaanstad, Stichting Promotie
Alkmaar, Stichting TangoART Alkmaar, Tangosalon Alkmaar, Eventury
Productions (DJ apparatuur), Theo Groothuizen, Volksuniversiteit,
Spanjaard, Tjarda, Taptoe Alkmaar, Vidi-jop Productions en Dijkman,
muziekspeciaalzaken.
Samenwerking met andere instellingen in Alkmaar
Artiance zoekt steeds meer verbinding met andere instellingen in
Alkmaar. Daaruit vloeien bijzondere samenwerkingsverbanden en
projecten voort:
Bibliotheek Kennemerwaard
Met de bibliotheek wordt ook op steeds meer inhoudelijke fronten
samengewerkt: nieuwe media, taalontwikkeling, participatie van
ouderen en exposities. Beide organisatie zijn enthousiast over de
groeiende samenwerking.
Poppodium Victorie en Theater De Vest
Met poppodium Victorie en Theater De Vest is de afgelopen jaren nauw
samengewerkt in het kader van het initiatief ‘Popup’; een nieuwe manier
van popeducatie voor alle popliefhebbers in Alkmaar en de regio.
Amateurmuziekverenigingen
Een aantal jaren geleden is er structuur gebracht in de samenwerking
tussen Artiance en de amateurverenigingen (de hafabraverenigingen en
accordeonverenigingen). Er is goed, constructief en regelmatig overleg
en er zijn gezamenlijke uitvoeringen met leerlingen van Artiance.
‘Samen Op Het Plein’ in juni was een samenwerkingsverband tussen
ensembles en orkesten van Artiance en hafabra-verenigingen. De
opleidingslijn voor de hafabra-verenigingen waarbij Artiance steeds
vaker fungeert als opleidingsinstituut voor de amateurmuziekverenigingen loopt goed.
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Pleinpartners
Het Canadaplein, in de volksmond Cultuurplein genoemd, neemt in de
Alkmaarse binnenstad een bijzondere plek in. Het is uniek in Nederland
dat rondom één plein maar liefst vijf culturele partners met deze
diversiteit gevestigd zijn, namelijk Theater De Vest, Stedelijk Museum
Alkmaar, Artiance Centrum voor de Kunsten, Grote Sint Laurens Kerk en
Bibliotheek Kennemerwaard. Het Cultuurplein is een ontmoetingsplek in
Alkmaar waar bezoekers uit stad en regio in contact komen met een
breed, toegankelijk, multidisciplinair, cultureel aanbod, zowel
gezamenlijk als individueel gerealiseerd door de Pleinpartners en indien
mogelijk met medewerking van andere Alkmaarse culturele of
commerciële partijen. Het aanbod op het Cultuurplein, zowel binnen als
in de open lucht, verbindt, vermaakt, vernieuwt, verrast en verrijkt de
bezoeker en zakelijke en artistieke partners.
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