DE CULTUURPARTNER
DIE RAAKT EN HET
LEVEN KLEUR GEEFT

In elke fase van het leven
brengen we mensen met
kunst en cultuur in beweging.
Via kunst leer je jezelf en de wereld kennen. Je
ontdekt wie je bent en wilt zijn. Waar je grenzen
liggen, wat je vrolijk stemt en ontroert. Maar ook
wat er om je heen gebeurt en hoe jij daar naar
kunt kijken. Kunst is de katalysator van zoveel
moois.

RICK raakt...
50

professionele
vakdocenten in dienst

werkzaam
in meer dan

5

gemeenten

140

ZZP’ers in
ons netwerk

2200
m2

creatief
broeinest op de
Wilhelminasingel

vele samenwerkingspartners:
provincies, gemeenten, onderwijsinstellingen,
wijkraden, werkbedrijven, woningcorporaties,
maatschappelijk werk, zorgopleidingen en
-instellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven,
AZC’s en culturele instellingen

... in het

onderwijs
Kunst en cultuur helpen om emoties te verwerken,
maatschappelijke thema’s beter te begrijpen en
culturele tegenstellingen te overbruggen. Cultuur
bepaalt wie je bent. Verschillen moeten we koesteren.
Kunst is de manier om barrières te overwinnen, als
mens te groeien en écht tot elkaar te komen. We
ondersteunen gemeenten en instellingen bij hun
maatschappelijke taak met inspirerende projecten.

Kunst is onmisbaar voor je persoonlijke
ontwikkeling. Logisch dus dat de missie van RICK
op school begint. We helpen kinderen en jongeren
om zichzelf, elkaar en de wereld beter te begrijpen.
Via educatieve programma’s op school delen we onze
kennis en liefde voor kunst, ontwikkelen we talenten
en maken we belangrijke thema’s bespreekbaar.
Samen met het onderwijs brengen we cultuureducatie
voor leerlingen in deze regio naar een hoger niveau.

... in de

maatschappij

begroting van

€2,6 miljoen

... in de

waarvan

€1,8

miljoen

aan
gemeentelijke
subsidies

amateurkunst

Welke kunst je ook wilt beoefenen, RICK biedt
amateurtalent een podium om te stralen en
groeien. Professionele docenten en coaches
verzorgen samen ruim 100 workshops en cursussen,
afgestemd op ieders niveau, talent en ambitie.
Muziek, dans, beeldend, fotografie, theater of taal;
zelfs een mix is mogelijk. RICK laat grenzen vervagen.
Door kunstdisciplines met elkaar te verbinden en van
elkaar te leren, ontstaan de mooiste creaties.

...in het onderwijs
RICK geeft verdieping. Onze cultuurcoaches
denken mee met het basisonderwijs. Samen
geven we invulling aan het curriculum voor
‘Kunstzinnige oriëntatie’ en ‘Oriëntatie op
de wereld’. We hebben speciale culturele
lesprogramma’s ontwikkeld die zorgvuldig zijn
afgestemd op de leergebieden, leerdoelen en
wensen van scholen. Cultuuronderwijs dat
aansluit bij actuele thema’s zoals erfgoed,
culturele afkomst, armoede en leefomgeving.

Terug naar de
Middeleeuwen
Het Stadspark in Weert is
in mei 2019 het decor van
een levende geschiedenisles
over de Middeleeuwen.
Met toneelspel, interactieve opdrachten en
speciale attributen leren
basisschoolleerlingen over
het dagelijks leven van de
adel, geestelijken en boeren.
Zo leren ze spelenderwijs
meer over de geschiedenis
van hun woonplaats.

Ook bij een gerichte vraag komt RICK in
beweging. We doen er alles aan om een
mooi programma neer te zetten, in en vooral
buiten school. Daarbij verbinden we de
school graag met de lokale omgeving; met
cultuuraanbieders en de wijk.

In het voortgezet onderwijs zetten we onze
missie onverminderd voort. Samen met
VO-scholen werkt RICK aan een boeiend
en gevarieerd programma voor culturele en
kunstzinnige vorming (CKV).
RICK bevordert deskundigheid. Door kennis
en expertise te delen, helpen we scholen om
hun cultuureducatie inhoudelijk naar een hoger
plan te brengen. Onze deskundige vakcoaches
ontwikkelen lessen en begeleiden leerkrachten
om de lesstof eigen te maken en in de praktijk
te brengen. Daarnaast helpen we scholen, om
met subsidieaanvragen voor projecten, een
kwaliteitsslag te maken. Het maakt RICK tot
hét kenniscentrum voor cultuureducatie.

rickraakt.nl/inhetonderwijs

“

De samenwerking met RICK
verloopt super. De lijnen zijn kort
en we hebben aan één woord
genoeg. RICK levert de kennis
die de school zelf niet in huis
heeft. Bij culturele projecten staan
hun professionals letterlijk naast de
docent om specifieke vaardigheden
aan te leren, bijvoorbeeld rond
het editen van een filmpje, het
inzetten van muziek of het gebruik
van Photoshop. Kennis die onze
docenten weer kunnen overbrengen
op hun leerlingen. Daarmee wordt
het cultuuronderwijs beter en ook nog
eens toekomstbestendig. RICK is de ideale
cultuurpartner..
Eric Bouman, directeur Citaverde College

Popstart
‘Popstart’ wakkert liefde voor
muziek aan. In slechts vier
weken tijd vormen bijna 100
havo-leerlingen van Philips van
Horne, in het voorjaar 2019, 12
popbands. Elke groep studeert een
popnummer in, maakt een videoclip
en steelt vervolgens de show met
een optreden in Muziekcentrum
De Bosuil. Popmuziek is dé manier
om jeugd te enthousiasmeren en te
interesseren voor muzieklessen.

Onderwijs
in 2019

26

scholen
ondersteund bij
kwaliteitsslag
cultuureducatie

7700

basisschoolleerlingen
bereikt met educatieve
lesprogramma’s

”

3100

middelbare
scholieren
bereikt met CKV-dagen

5

cultuurcoaches
die vraag vanuit BO
en VO matchen met
cultuuraanbod in de regio

jaarlijks

156

leerkrachten
gecoacht bij het geven
van lessen

5

inspiratiesessies
voor deskundigheidsbevordering
leerkrachten

Penvoerder
‘Cultuureducatie
met kwaliteit’
in Midden-Limburg

...in de maatschappij
RICK stimuleert participatie. Wij kijken naar wat
iemand wél in plaats van níet kan. Met een creatief
proces versterken we talenten en vaardigheden van
jongvolwassenen die al een tijdje werkloos zijn. Op die
manier worden zij gestimuleerd om deel te nemen
aan de maatschappij en arbeidsmarkt.

RICK verbindt culturen. Kinderen
en jongeren leren hun etnische
afkomst en achtergrond beter
kennen. Dit verrijkt hun identiteit.
Jongeren in een AZC en eigen cursisten
brengen we in contact met elkaar. Samen dansen,
muziek maken en toneel spelen. Via kunst groeit het
wederzijds respect en leren ze elkaar en ieders cultuur
kennen. Zo ontstaat een basis om in harmonie te leven,
wonen en werken.

“

Van de rollenspellen tijdens de
dramaworkshops heb ik geleerd dat ik niet raar
ben, zoals ik jarenlang heb gedacht. Het is niet
gek als je zegt dat je iets niet begrijpt, maar
juist een teken van kracht. In plaats van mijn
mond te houden uit onzekerheid, koppel ik mijn
gedachten nu terug. ‘Klopt dit?’ ‘Begrijp je wat
ik bedoel?’ Zo leer je omgaan met bepaalde
situaties en personen. Door KunstWerk kreeg ik
echt het gevoel: ik kan dit.!
Jade Verhagen, deelneemster participatieproject KunstWerk

”

RICK (ont)zorgt. Wij hebben speciale aandacht voor ouderen en
hun omgeving. Wat met taal vaak niet meer lukt, lukt met muziek,
beeldende kunst en beweging wel. Ze activeren het geheugen,
verdiepen het onderlinge contact en geven kleur aan de herfst
van het leven. RICK geeft zorginstellingen en hun verplegend
personeel, studenten van zorgopleidingen, mantelzorgers en
vrijwilligers creatieve handvatten om betekenisvol om te gaan met
dementerenden. Daarnaast kunnen mensen met Parkinson, MS of
reuma meedoen aan ons bewegingsprogramma ‘Dansend in balans’.

Dansend
in balans

RICK maakt leefbaar. In een beeldende en theatrale setting kijken
wijkbewoners met een nieuwe, frisse blik naar hun eigen omgeving. De
inspirerende werkvorm stimuleert creativiteit, zet aan tot innovatie en
zorgt voor een moment van bezinning. Bewoners, de gemeente en andere
projectpartners in de wijk brengen samen hun wensen in de praktijk.

rickraakt.nl/indemaatschappij

maatschappij
in 2019

zijn op een creatieve
225
manier bezig met
kinderen

sociaal-maatschappelijke
problemen

20

jongvolwassenen
dichter tot de
arbeidsmarkt gebracht

80

jongeren
maken armoede
bespreekbaar met
raps, vlog en blogs

1100

autochtone en
allochtone jongeren leren meer
over hun eigen en elkaars cultuur

800

(mantel)zorgers
en partners gaan
betekenisvol om met
dementerenden

20.000

inwoners
maken hun buurt leefbaarder,
veiliger en leuker

...in de amateurkunst

“

RICK biedt ruimte. Bij ons krijgt je
talent de volle ruimte en mag jij jezelf
uitdrukken zoals jij dat wilt. Bij RICK kun
je alles doen of maken. Individueel of
in groepsverband. Lekker avonturieren.
Bezig zijn. Even loskomen van de
realiteit. Tot rust komen. Jezelf zijn. Je
vaardigheden verbeteren. Jij bepaalt zelf
wat bij jou past.

Als ik aan het schilderen
ben, vergeet ik alles om me
heen. Dat is heel prettig, zeker
als je bedenkt dat ik de afgelopen
jaren heb moeten afrekenen met
enkele geesten uit het verleden. Het
fijne is dat je bij RICK meer leert dan
tekenen en schilderen. Je vergroot ook
je materiaalkennis en wordt geschoold in
de kleurenleer. Voordat ik begon, wist ook
ik bijvoorbeeld niet dat je rood en blauw moet
mengen om paars te krijgen..
Henk Knapen, cursist schilderen

rickraakt.nl/
cursusaanbod

”

amateurkunst in 2019
Jaarlijks

Ruim

1900
cursisten Amateurkunst

75%

jonger dan 21 jaar

50%
volgt een
cursus
muziek
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60

expo’s beeldend,
muziekconcerten,
theatervoorstellingen
en dansuitvoeringen

Contact
www.rickraakt.nl
info@ricknet.nl
0495 - 533 954

