


“Het versterken van 
de culturele 
identiteit en 
leefbaarheid van de 
Liemers, met als 
dragers cultuur, 
erfgoed en kunst.”

Missie uit: Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 “Ontdekken en Verbinden”



Programma

18.00 Inloop met soep en broodjes
18.30 Welkom door Bibi Bodegom, coördinator Cultuur- en Erfgoedpact
18.35 Leven in de Liemers: over het hoe en waarom
18.40 Lezing: De kunst van het meedoen
19.10 Hoe kunt u aanhaken bij het Cultuur- en Erfgoedpact?
20.00 Feestelijke afsluiting met Joop Boxstart en John te Dorshorst
20.30 Borrel- en netwerktijd! (tot ca. 21.30 uur)



Doelstellingen

• Verbinding tussen kunst, cultuur en erfgoed

• Concrete, regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale 
projecten

• Versterking Liemerse culturele infrastructuur

• Cultuur verbinden met zorg en welzijn

• Vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie rondom cultureel 
erfgoed bevorderen

• De omgeving beter beleefbaar maken voor inwoners en 
bezoekers

Uit: Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 “Ontdekken en Verbinden”



Bottom-up

Ideeën-
avond

Gesprekken 
‘stakeholders’

Input 
gemeenten

Programma 
Cultuur- en 
Erfgoedpact 
2017-2020



Coördinatie 



Projecten

Naam project Ambassadeur Kunst Cultuur Erfgoed
Partici-
patie

Educatie Toerisme
Inno-
vatie

Bakens in het Liemers 
landschap

Johannes Goossen 
(Duiven)

X X X X

Beeldbank van de 
Liemers

Hans Breunissen
(Westervoort)

X X X X

De kunst van het 
maken

Anita van Loon 
(Zevenaar)

X X X X

DLHG Courant
Anita van Loon 

(Zevenaar)
X X X X X

Eindeloos musiceren
Johannes Goossen 

(Duiven)
X X X X

Feest! Tradities in ere!
Hans Breunissen

(Westervoort)
X X X X

Jaarlijks 
stimuleringsbudget

Allen X X X X X X X



KUNSTBEDRIJF ARNHEM

EXPERTISE CENTRUM

KUNST-TAAL-
ERFGOED



ONDERWIJSMEEDOEN

VRIJE TIJD WIJKEN

TAAL KUNST ERFGOED



ONDERWIJS



1. KENNISMAKING

55 scholen
13.000 leerlingen 



2. VERDIEPING - ADVISERING

consulenten 

‘Wat kan mijn school inkopen aan voorstellingen?’ 

‘Hoe komen we van losse activiteiten naar een visie op cultuur’

‘Hoe begeleid ik het onderzoekend vermogen van kinderen?’

vraag van de school centraal



CMK 2017-2020

twee hoofdlijnen:
• deskundigheidsbevordering door training en coaching
• uitwerken van leerlijnen cultuureducatie



SPECIAAL ONDERWIJS



WIJKEN

• Verbinden wijkbewoners, 
wijkwerkers en culturele 
instellingen/kunstenaars

• Meerjarige programma’s: 
Culturele en sociale 
ontwikkeling

• Voor jeugd en jongeren: 
verbinding tussen 
onderschools en 
naschools



GEHEIM VAN DE BAKKER



KOM ARNHEM/GELDERLAND



MEEDOEN



KUNSTWERK



55+



VRIJE TIJD



? ?
?

? ?
?



Bakens in het Liemers 
landschap

• Projectleider: 

• Doel: Verborgen verhalen in het 
landschap tot leven te wekken 
met behulp van creatieve en 
innovatieve techniek

Kunst Cultuur Erfgoed
Partici-
patie

Educatie Toerisme
(Inno-
vatie)













Kunst Cultuur Erfgoed
Partici-
patie

Educatie Toerisme
(Inno-
vatie)

Beeldbank van de 
Liemers

• Projectleider: Historisch 
Verband

• Doel: Historische collecties 
bruikbaar en zichtbaar maken 
met en voor inwoners van de 
Liemers



Liemerse Beeldbank

presentatie

15 maart 2018

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi67MzllOrZAhVP2aQKHcyyCz0QjRwIBg&url=https://www.liemersactueel.nl/ideeenavond-leven-in-de-liemers-uw-mening-telt/&psig=AOvVaw0ZAhHky3O6hTulBWEjephn&ust=1521060136579748


7 7

• 7 Liemerse verenigingen 

plus

• Kunstwerk!Liemers Museum

• ECAL

• SALD

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1kufglerZAhWHzKQKHXC2ALAQjRwIBg&url=http://home.hccnet.nl/f.ramaker/Omgeving.html&psig=AOvVaw2YYkROdwXZdZqTGU8Y23GY&ust=1521060384467244
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi67MzllOrZAhVP2aQKHcyyCz0QjRwIBg&url=https://www.liemersactueel.nl/ideeenavond-leven-in-de-liemers-uw-mening-telt/&psig=AOvVaw0ZAhHky3O6hTulBWEjephn&ust=1521060136579748
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH0qbjnurZAhXS26QKHaouBM4QjRwIBg&url=https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2102505/Ludieke-actie-tegen-Achterhoek-borden-in-de-Liemers-Hier-is-niet-goed-over-nagedacht&psig=AOvVaw1pWTJL0v9sHZZLzVoeTpld&ust=1521062782147890


Beeldbank

foto’s, ansichtkaarten, bidprentjes, posters, oude kaarten, …..

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi67MzllOrZAhVP2aQKHcyyCz0QjRwIBg&url=https://www.liemersactueel.nl/ideeenavond-leven-in-de-liemers-uw-mening-telt/&psig=AOvVaw0ZAhHky3O6hTulBWEjephn&ust=1521060136579748


Voordat we starten

Er is al een format

Eerst naar binnen toe 
zaken bespreken en 
beslissen, zoals:
• auteursrechten
• AVG (privacy)
• kosten
• mankracht
• afstemming
• ECAL
• etc.

Medio 2019 eerste 
zichtbare versie

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi67MzllOrZAhVP2aQKHcyyCz0QjRwIBg&url=https://www.liemersactueel.nl/ideeenavond-leven-in-de-liemers-uw-mening-telt/&psig=AOvVaw0ZAhHky3O6hTulBWEjephn&ust=1521060136579748


https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim6Zb6nOzZAhUjsaQKHRTTBCUQjRwIBg&url=https://nieuw-dijk.nl/groep/oudheidkundige-vereniging-didam&psig=AOvVaw0e85olaiaMC7qOvKS1gN2L&ust=1521131056679609
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj19f-_n-zZAhVKKewKHZa2Cv4QjRwIBg&url=https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/160320/fietsroute/fietsroute-lange-route-rondje-bergh-heemkundekring-pension-kock&psig=AOvVaw1lUanhGLW05ga5_uE6rbF7&ust=1521131738204477
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi67MzllOrZAhVP2aQKHcyyCz0QjRwIBg&url=https://www.liemersactueel.nl/ideeenavond-leven-in-de-liemers-uw-mening-telt/&psig=AOvVaw0ZAhHky3O6hTulBWEjephn&ust=1521060136579748


De kunst van het 
maken

• Projectleider: Stichting 
Buitenblik 

• Doel: Vergroting van 
zichtbaarheid beeldende 
kunst(enaars). Inwoners op 
laagdrempelige en innovatieve 
manier in aanraking brengen 
met (maak)cultuur. 

Kunst Cultuur Erfgoed
Partici-
patie

Educatie Toerisme
(Inno-
vatie)



De kunst van het maken richt zich op 

het ontwikkelen van een “podium” 

voor de Liemerse kunstenaar. Het 

gaat hier niet zozeer om een fysiek 

podium maar veel meer om een 

investering in zichtbare, tijdelijke 

projecten waar mensen blij en 

geïnspireerd van worden. 

Participeren en uitgedaagd worden 

om te gaan onderzoeken wat kunst 

voor hen betekend.

PITCH-DE KUNST VAN HET MAKEN



De kunst van het maken richt zich op het versterken van de 

kunstidentiteit door te ontdekken. De kunstenaars zoeken middels 

projecten verbinding met het publiek. Dit kan zijn de bezoekers van 

een festival, leerlingen op school of ouderen in een verzorgingstehuis. 

Wij komen naar u toe deze zomer. Geen passieve verkoop en EXPO 

aan de wand. Kunst wordt ingezet als innovatieve vorm waar 

interdisciplinair samenwerken de kunst van het maken wordt.

PROJ
ECTE

N

PROJ
ECTE

N

PROJ
ECTE

N

PROJ
ECTE

N



Bij de kunst van het maken gaat het 

uiteindelijk om de ontwikkeling van de 

kunstuiting. Hoe laat ik als kunstenaar kunst 

zien. 

Gezien de marketing worden de projecten 

zoveel mogelijk aangesloten bij huidige 

activiteiten waar publiek al bij aanwezig is.

De subsidie wordt aangewend om de 

kunstenaar zichtbaar te laten zijn in zijn 

project 



Uiteindelijk zullen er middels de verschillende 

projecten en experimenten podiumconcepten worden 

ontwikkeld die door andere kunstenaars en op andere 

plaatsen kunnen worden ingezet. Kunst als 

broedplaats in de Liemers.



De Liemers Helemaal 
Goed Courant

• Projectleider: Stichting Daadkr8

• Doel: Leerlingen van het voortgezet 
onderwijs doen werkervaring op en 
komen in aanraking met de Liemerse
culturele identiteit door de 
ontwikkeling van kranten met cultuur 
en erfgoed in de hoofdrol

Kunst Cultuur Erfgoed
Partici-
patie

Educatie
Toerism

e
(Inno-
vatie)





Eindeloos musiceren: 
voor jong en oud

• Projectleider: Caleidoz, Mikado, Liemers 
Kunstwerk

• Doel: Ouderen en jongeren maken samen 
muziek. Kwetsbare doelgroepen komen 
tijdens dagbestedingen in aanraking met 
muziek, dans en theater. Basisscholen en 
muziekverenigingen werken samen op 
het gebied van muziekeducatie

Kunst Cultuur Erfgoed
Partici-
patie

Educatie Toerisme
(Inno-
vatie)









Feest! Tradities in 
ere! 

• Projectleider: Kunstwerk! 
Liemers Museum

• Doel: Inwoners en 
basisschoolleerlingen leren 
meer over tradities m.b.v. pop-
up expositie en lespakket. 
Vrijwilligers verzamelen 
verhalen

Kunst Cultuur Erfgoed
Partici-
patie

Educatie Toerisme
(Inno-
vatie)















Jaarlijks 
stimuleringsbudget

• € 22.000 per jaar

• Maximaal € 2.000 aanvragen 

• Minimaal 2 maanden voor 
aanvang indienen

Kunst Cultuur Erfgoed
Partici-
patie

Educatie Toerisme
(Inno-
vatie)



Criteria stimuleringsbudget

• Samenwerking (twee of meer Liemerse organisaties uit 
verschillende sectoren)

• Aansluitend op het thema Leven in de Liemers 

• Bottom-up (beantwoord behoefte of vraagstuk uit gebied)

• Primaire doelgroep: mensen die wonen werken en recreëren in de 
gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

• Betrekt waar mogelijk kwetsbare doelgroepen 

• Cofinanciering

• Maximaal 

Alle criteria en meer over de procedure: 
http://levenindeliemers.nl/stimuleringsbudget

http://levenindeliemers.nl/stimuleringsbudget



