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De Muzerije stimuleert en faciliteert als “Huis voor de
Amateurkunst”, voor iedereen in ’s-Hertogenbosch en omgeving, actieve, receptieve en reflectieve kunstbeoefening, met
als doel:
• plezier in en esthetische beleving van kunst
• individuele ontwikkeling en educatie in een doorlopende
leerlijn
• podium- en expositie-educatie
• ondersteuning van de amateurkunstbeoefenaar
(zowel individueel als in georganiseerd verband)

ALGEMEEN
Het jaar 2006 stond voor De Muzerije in het teken van een
aantal belangrijke ontwikkelingen:
Nieuwe beleidskaders
Ten eerste zijn er nieuwe beleidskaders geformuleerd voor de
periode 2007-2012. Het vorige beleidsplan liep formeel af in
2005 en is met kleine aanpassingen verlengd voor het jaar
2006. In de nieuwe beleidskaders zijn, naast een nieuwe missie en visie, strategische uitgangspunten opgenomen.
Samengevat luiden deze als volgt: De Muzerije wil veel meer
dan voorheen, een ondersteuningsinstituut zijn voor de amateurkunstbeoefenaar. Zij wil marktgerichter werken door in
samenspraak met bestaande en nieuwe doelgroepen nieuw
aanbod te ontwikkelingen en in de markt te zetten. De
Muzerije wil tevens slagvaardiger aansluiten op wat er in de
stad gebeurt door meer dan voorheen aan te haken bij festivals, themaweken e.d. Marketing en externe communicatie
moeten om dit alles te ondersteunen en in algemene zin wor-
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den verbeterd en versterkt. Om aan te sluiten op de vanuit de
overheid geïnitieerde ontwikkeling van kunst en cultuur in
achterstandswijken en op scholen wil De Muzerije haar activiteiten in de wijken, zowel in het kader van de Brede Bossche
Scholen als daarbuiten, verbreden. Tevens zal De Muzerije het
aanbod voor het onderwijs verbreden en verdiepen, zowel
binnen- als buitenschools.
Financiële situatie zorgwekkend
Ten tweede is er, na grondig onderzoek, een meerjarenraming
gemaakt. Aanvankelijk was deze bedoeld om de meerkosten
ten gevolge van de ver- en nieuwbouwprojecten in kaart te
brengen, maar gaandeweg bleek een zorgwekkend beeld naar
voren te komen met betrekking tot de reguliere exploitatie.
Het genereren van commerciële en andere eigen inkomsten
blijkt niet in de pas te lopen met het afbouwen van de extra
subsidie. Zowel de verouderde gebouwen en hun inrichting als
het aanbod bleken minder aan te sluiten bij de verwachtingen
van commerciële partijen dan destijds in 2001 was aangenomen. Ook bleek de inschatting te positief in vergelijking met
wat andere, gelijksoortige instellingen kunnen realiseren aan
dergelijke geldstromen.
Om de begroting voor 2006 sluitend te krijgen heeft de
Muzerije zich, na een aantal jaren “kaasschaven”, genoodzaakt gezien om te bezuinigen op twee elementaire budgetten: investeringen en het opleidingsbudget voor personeel. Al
in een eerdere fase werden de innovatiebudgetten bevroren.
Voor een periode van een of twee jaar zijn deze maatregelen
te verantwoorden, voor de langere termijn betekenen deze
bezuinigingen uitholling van de organisatie en een vooruitschuiven van een probleem dat ondertussen steeds groter
wordt. Een zorgwekkend perspectief dat nog zorgwekkender
wordt door het gegeven dat De Muzerije en periode tegemoet

Ver- en nieuwbouwtrajecten
Tenslotte hebben met betrekking tot genoemde bouwprojecten in het verslagjaar een aantal belangrijke momenten de
revue gepasseerd. De definitieve ontwerpen zijn vastgesteld
en de aanbestedingsprocedures in gang gezet. Ook werd er
voor de locaties in de binnenstad een tweede informatieavond
georganiseerd. De samenwerking met woningbouwcorporatie
Zayaz werd vormgegeven in 3 dansactiviteiten (zie verder bij
de afdeling Dans).

Het jaar 2006 is afgesloten met een tekort, een tekort dat grotendeels was voorzien omdat al in het begin van het jaar de
begroting werd bijgesteld waarbij het resultaat van ongeveer
€ 77.000 tekort werd geprognosticeerd dat twee oorzaken
kent. Enerzijds heeft er bij de afrekening 2005 een boekhoudkundige correctie plaatsgevonden met betrekking tot het toeschrijven van cursisten aan de maanden van het seizoen die
binnen het betreffende jaar vallen. Anderzijds bleek al snel
dat het aantal cursisten Beeldenden Kunst en Fotografie optimistischer was geschat dan de feitelijke inschrijvingen lieten
zien. Uiteindelijk is het door personele omstandigheden
gelukt het tekort te beperken tot ca. € 55.000. Dit tekort zal
– zonder ingrijpen – de komende jaren sterk oplopen. Kosten
stijgen, subsidies nemen af (voornamelijk subsidies voor IDbanen en de handreiking die de gemeente ‘s-Hertogenbosch in
de vorm van een extra bijdrage heeft gegeven) en inkomsten
blijven achter bij de prognoses. Bedrijfsmatig kan dit oplopende exploitatietekort niet meer gedekt worden binnen de
huidige begroting. De reserves zullen moeten worden aangesproken.

‘om niet’ bij het uitwerken van de oplossingsscenario’s. Als
tegenprestatie biedt De Muzerije het personeel van de
Smartgroup een dag vol creatieve workshops aan.

gaat van verbouwingen en verhuizingen, waardoor het pas
vanaf 2009/2010 mogelijk zal zijn om structureel commerciële inkomsten te genereren.

De Muzerije staat dus voor de grote opdracht om de exploitatie op orde te brengen voor de jaren 2007 en verder. In het
najaar van 2006 is contact gezocht met Kunst & Zaken, een
Stichting die als doel heeft om het management van culturele instellingen duurzaam te versterken door hen in contact te
brengen met kennis en expertise uit het bedrijfsleven. De
Muzerije neemt deel aan het zogenaamde expertprogramma
en is gematcht met organisatieadviesbureau De Smartgroup
uit Vught. Dit bureau ondersteunt en begeleidt De Muzerije

Maatschappelijke betekenis
De Muzerije heeft, ondanks de zware problematiek, getracht
het afgelopen jaar zo min mogelijk in te grijpen in de activiteiten. Deze worden hieronder beschreven. In de toekomst wil
De Muzerije de inwoners van ’s-Hertogenbosch blijven verleiden om kunst te beleven en zich kunstzinnig te ontwikkelen.
Nieuw zal de daarbij zijn om nadrukkelijker een kunstzinnige
bijdrage te leveren aan deze maatschappij. Want ook De
Muzerije begint, zoals steeds meer kunsteducatieve instellingen in Nederland, een maatschappelijke verantwoordelijkheid
te voelen die samenhangt met de kracht van kunst.
Kunstuitingen en kunstbeleving zijn instrumenten gebleken
die sociale cohesie kunnen versterken, maatschappelijke participatie en actief burgerschap kunnen bevorderen en de sociale infrastructuur van wijken of specifieke gemeenschappen
kunnen versterken. Met andere woorden: kunst doet er toe en
De Muzerije wil die kracht actief breder gaan inzetten!
Ariëtte Kasbergen
directeur
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DE AFDELING BEELDEND EN FOTOGRAFIE
In 2006 is het aantal cursisten van de totale afdeling beeldend/fotografie licht gestegen ten opzichte van 2005. De
jeugd- en jongerencursussen zijn stabiel gebleven in aantal
cursisten. Beide ontwikkelingen zijn opmerkelijk omdat landelijk gezien bij zowel de beeldende cursussen als fotografie
een afname te zien is. Bij de cursussen fotografie zien we een
drastische verschuiving van cursisten van analoge naar de digitale fotografie.
Bij vrijwel alle cursussen is er gedurende het seizoen een
bezoek aan een tentoonstelling of een extra activiteit opgenomen in het lesprogramma om de lessen ook een educatieve
component te geven. Speciaal voor cursisten tekenen en schilderen was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een
werkreis naar het buitenland onder begeleiding van docenten.
De Muzerije constateert een toenemende vraag naar korte
eenmalige workshops voor speciale technieken en heeft daar
specifiek aanbod op ontwikkeld.
Jeugd en jongeren
De doelgroepen jeugd en jongeren krijgen aparte aandacht.
Een speciaal team van docenten houdt de ontwikkelingen bij
en maakt beleid ten aanzien van deze doelgroepen. Vooral
voor de jeugd zijn kortlopende activiteiten geschikt, die verdeeld over twee cursussen in één seizoen worden aangeboden. Voornamelijk de basiscursussen, zoals tekenen en schilderen, striptekenen, keramiek en kinderkunstavontuur hebben steeds volle groepen. Het gebeurt regelmatig dat een cursist na de eerste cursus van 12 bijeenkomsten vanaf september doorgaat met een tweede cursus in januari. Vanuit de sectie jeugd en jongeren wordt er tevens projectmatig lesgegeven in het basisonderwijs (onder meer striptekenen, textiel).
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Volwassenen
De sectie fotografie heeft de laatste jaren technisch en inhoudelijk een grote verandering doorgemaakt. De digitale fotografie is geïntegreerd in het algemene fotografieaanbod en er
is enkele jaren geleden een speciale digitale werkplaats ingericht op de locatie de Bron in Rosmalen. In 2006 opende De
Muzerije een tweede digitale werkplaats in de Hinthamerstraat. In dit verslagjaar zien we dat twee digitale werkplaatsen gedurende de gehele week vrijwel gangbare dagdelen
bezet zijn. De werkplaatsen zijn goed geoutilleerd en 11 à 12
cursisten kunnen hier per bijeenkomst werken. De digitale
werkplaatsen bieden naast een cursorisch aanbod fotografie
en grafische vormgeving voor volwassenen ook mogelijkheden
voor jeugd en jongeren. In het basis- en voortgezet onderwijs
zijn verschillende workshops ontwikkeld en uitgevoerd die
goed aansluiten bij de digitale belevingswereld van de hedendaagse jongeren (bijvoorbeeld digital make-over). Deze ontwikkeling zal worden doorgezet.
Ook de sectie keramiek/beeldhouwen heeft naast haar reguliere cursusaanbod verschillende korte workshops georganiseerd zoals raku stoken, beeldhouwen, schalen maken, tuinpotten draaien, keramiek-architectuur en bronsgieten. Op
een aantal zaterdagen is er de mogelijkheid voor cursisten om
op de keramiekafdeling vrij te werken. Het lokaal krijgt daarmee ook een soort open atelierfunctie voor de cursisten.
Gedurende het gehele seizoen zorgt de keramiekafdeling
ervoor dat er in een speciale vitrine steeds wisselend werk te
zien is van cursisten uit de verschillende cursussen.

Scholen. De Graaf en de Hambaken. De zomer expositie is dit
jaar georganiseerd door de sectie tekenen en schilderen.
Cursisten van alle cursussen hebben hun werk, onder grote
belangstelling, geëxposeerd in het hoofdgebouw van de
Muzerije. Een professionele jury heeft er een aantal van de
beste kunstwerken uit geselecteerd en drie prijswinnaars en
drie beloftevolle cursisten aangewezen.
Tentoonstellingen
Er zijn dit jaar tentoonstellingen georganiseerd in beide grote
locaties van De Muzerije (de Bron en de Hinthamerstraat). Het
beleid om meer kunstenaars uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving te laten exposeren is in 2006 verder uitgebouwd. Er was
tevens ruimte voor docenten -en cursistententoonstellingen.
In totaal zijn er naar schatting ongeveer 1200 bezoekers naar
de tentoonstellingen gekomen. De zomerexpositie van de cursisten van de cursussen Tekenen en Schilderen heeft de hele
zomer bezoekers getrokken.
De exposities in 2006:
Hinthamerstraat
• Zebrano, expositie van werk van cliënten van de GGZ.
• Momenten van verwondering, Hans Vandenberg,
kunstenaar/docent
• Zomerexpositie tekenen en schilderen,
cursisten exposeren.
• Peter Verbeek, kunstenaar/docent
• Jeroen Bos, Bossche kunstenaar

Cultureel Centrum de Bron in Rosmalen
• Expositie Wim Koene
• Expositie digitale fotografie,
cursisten van De Muzerije tonen hun werk
• Cursisten tentoonstelling, werk van cursisten in de Bron
• Annelies van Gerven, Ietje Erkens, Louis Mone en
Wil van Poppellen, groepstentoonstelling
• Mien Donhuysen- Rutten, cursist Muzerije
Projecten
In aparte projecten werden workshops schilderen en keramiek
voor het bedrijfsleven georganiseerd. Tijdens de week van het
leren heeft in de Muzerije, in samenwerking met Stichting
Divers, een begeleide rondleiding plaatsgevonden voor allochtone vrouwen langs de tentoonstelling “kijken naar kunst”.
Beeldende activiteiten voor het onderwijs
De afdeling Beeldend/Fotografie heeft in het verslagjaar 2006
diverse workshops georganiseerd voor het onderwijs waaraan
in totaal 400 leerlingen deelgenomen (strip- en cartoontekenen, textiel). In het kader van de CultureSJOK, een kennismakingsprogramma voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, werden de workshops draaien en portret keramiek en
digital make-over, aangeboden. De afdeling Beeldend/
Fotografie is gedurende het gehele verslagjaar 2006 betrokken geweest bij verschillende projecten van de Brede Bossche
Scholen (schilderprojecten, grafische projecten en taalprojecten).

De sectie tekenen en schilderen heeft – naast het reguliere
cursusaanbod - een aantal workshops verzorgd voor het onderwijs en voor het bedrijfsleven. Er hebben in 2006 verschillende schilderprojecten plaatsgevonden in de Brede Bossche
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Regulier aanbod en dansflitsen
Het jaarlijkse streefgetal van 1000 vaste jaarcursisten dans is
stabiel. De afdeling is trots op het feit dat men deze continuïteit heeft kunnen paren aan innovatieve ontwikkelingen en
het actueel houden van het aanbod. Er vindt in dat kader een
verschuiving plaats van de meer traditionele lessen naar
eigentijdse jaarcursussen gericht op podiumeducatie. Ook de
wereldcultuurdansen vinden hun vaste klanten.
De samenwerking met “Sportstimulering” maakt het mogelijk
om korte en trendy cursussen met succes in de markt te zetten. Dit cursusjaar werden er ruim 20 gerealiseerd. Daarnaast
waren er ook een tiental masterclasses. Het actueel houden
van het aanbod doet ook een appél op het docerend personeel
en de accommodatie. Ten aanzien van de docenten is veel
gedaan aan bijscholing en coaching met betrekking tot werkwijzen en methodieken in de richting van jeugd en jongeren.
Wat betreft de accommodatie is veel tijd en creativiteit geïnvesteerd in de plannen in de Schilderstraat, waar de afdeling
immers op termijn zijn intrek gaat nemen. Opzet is nog steeds
de combinatie van een praktisch bouwwerk, geschikt voor lessen, cursussen, presentaties en accommodatie voor amateurgroepen en een artistieke, actieve uitstraling.
Danswerkplaats
De “Danswerkplaats”, een al wat langer bestaand initiatief
waar theatrale dansproducties door eigen makers worden
gecreëerd, is qua ontwikkeling een stap verder gekomen.
Naast een hoogwaardige productie die op tournee ging door
de provincie was er de voorstelling “Go with the flow” met
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enkele dansers van de professionele dansgroep La Melis, een
interessante kruisbestuiving binnen de amateur- en professionele danswereld. Door de werkwijze bij deze speciale voorstellingen ontstaan nieuwe producten: de “SnelKookPanproductie”, dansateliers en coachingstrajecten voor jongeren
die bijvoorbeeld bij de kunstbende willen optreden. De podiumeducatie binnen de afdeling krijgt zo steeds meer vorm.
Docenten krijgen standaard coaching bij hun choreografieën.
Voorstellingen
De afdeling heeft de rijke reeks voorstellingen van de afgelopen jaren met succes voortgezet. Ruim 7.000 bezoekers voorstellingen en performances op allerlei terrein bezocht, zowel
in de klassieke sfeer als met de wereldcultuur als decor. Naast
optredens in de Verkadefabriek, de speciale wereldcultuur
dagen en de kleine voorstellingen in de Hinthamerstraat
waren er ook de vele presentaties in de stad, onder meer op
het Wereldkinderfeest.
Dans in het onderwijs
De dansactiviteiten voor het onderwijs tenslotte, vinden in
toenemende mate aftrek, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Voor de middelbare scholen ligt de start bij
de workshops tijdens de Uitlokdag en de CultureSJOK. Daarnaast vonden er nog ongeveer 20 incidentele workshops plaats.
Samenwerking met Zayaz
Het laatste, maar desalniettemin misschien wel het meest
vermeldenswaardige uit het verslagjaar is de implementatie
van het convenant dat in het najaar van 2005 met woningcorporatie SWH – nu Zayaz – werd gesloten. Een samenwerking
waarbij de woningcorporatie meer voor zijn klanten wil betekenen en naast het leveren van woonruimte ook een leefbare

ingevoerd. Het aantal bezoekers van concerten, muziekweken, workshops en activiteitendagen is gestegen naar 12000.
Dit aantal wordt gerealiseerd door het netwerk van leerlingen
en ouders nauw te betrekken bij de uitvoeringen.

Samenwerking
De afdeling muziek heeft in 2006 actief partners gezocht
waarmee producten kunnen worden ontwikkeld. Bovendien
zijn de samenwerkingsverbanden die er waren, verder uitgebouwd. Zo is het contact met Concertzaal W2 is hersteld en
leidt in 2007 tot gezamenlijke cursussen rock pop. De samenwerking met het Brabants Jazz Orkest wordt actiever ingezet
als middel om De Muzerije extern uit te dragen. In samenwerking met stichting Divers jeugd jongeren is het jongeren meerjaren project “Urban Culture” ontwikkeld. Daarvoor is apart
subsidie gerealiseerd. In een tweejarig aanbod maken jongeren kennis met het actief beoefenen en maken van door henzelf aangedragen muziekstijlen als rap, hiphop, raggaeton,
percussie in de stijl van Stomp e.d.). Ze leren daarbij – als ze
dat willen - ook zaken als tekstschrijven en beats maken.
Daarna krijgen ze verdieping en verbreding aangeboden in de
vorm van een workshop- en lessentraject. Intussen wordt binnen het reguliere muziekaanbod van De Muzerije een lesaan-

Presentaties en uitvoeringen
Het jaar 2006 is begonnen met een nieuw nieuwjaarsconcert
waar grote belangstelling voor was. Dit wordt dus als traditie

Projecten, pilots en workshops
De pilot van de blazersklas van het Rodenborchcollege te
Rosmalen is gecontinueerd en verder uitgebouwd naar zowel
een 1e als een 2e jaar. Daarmee volgens wekelijks 82 leerlingen instrumentale lessen. Bovendien krijgen leerlingen 15
workshops waarin ze extra informatie over alle instrumenten
krijgen. In het kader van internationale samenwerking heeft
het Jeugd Symfonie Orkest een concertreis en uitwisseling
gedaan met Tidaholm in Zweden. In 2007 wordt een tegenbezoek georganiseerd.

woonomgeving wil bieden. Het is uniek dat binnen hun definitie van “leefbaar” ook met nadruk de actieve kunstbeoefening
een plaats heeft gekregen. Daar staat tegenover dat Zayaz
investeert in de inrichting van de nieuwe danslocatie in de
Schilderstraat. In het kader van dit convenant is een drietal
projecten georganiseerd: op verzorgingscentrum de Taling”
verzorgden leerlingen van de Muzerije in diverse leeftijden
een voorstelling met verschillende dansstijlen. In de
Hinthamerdriehoek werd op de Antoniegaarde een salsa cursus georganiseerd voor de bewoners en omwonenden. Deze
werd afgesloten met een dansfeest in zuidelijke sferen met
barbecue. In woongroep “de Toekomst” in ‘s-Hertogenbosch
noord heeft een cursus flamenco plaatsgevonden, waarna de
bewoners bij de opening van hun gebouw een flitsende danspresentatie gaven.

DE AFDELING MUZIEK
Reguliere lessen
Het aantal instrumentale cursisten is, na een daling de afgelopen jaren, voor het eerst weer gestegen van 1150 naar
1200, ondanks de landelijke tendens. Ook het aantal cursisten
onderbouw op de locatie Engelen is gestegen.
Korte cursussen en samenspelvormen
Het aantal korte cursussen en samenspelvormen is verder uitgebreid, waarmee het aanbod verder verbreed is. Zo zijn er
een Laidbackband en een Popkoor in het leven geroepen en
kunnen cursisten leren spelen in een band.
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bod ontwikkeld waarin ze kunnen doorstromen, betaalbaar en
gericht op de muziekstijlen van hun voorkeur. Tenslotte wordt
ook samengewerkt met het netwerk oudereducatie van stichting Divers om met alle betrokken partners een multidisciplinair aanbod en projectdag te realiseren.
Muziek in het onderwijs
Er is steeds meer vraag naar aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs. Deze activiteiten vormen, samen met het
jaarlijkse aanbod in het kader van de Uitlokdag, de
CultureSJOK en Klas-en-Kunst, zo langzamerhand een vast
bestanddeel van het aanbod van de afdeling muziek. Er wordt
verder vanuit de afdeling muziek actief geparticipeerd in de
Brede Bossche Scholen. Bovendien wordt er een Muziek-NaSchool-project voorbereid dat, voorlopig als pilot, zal worden
ingezet als naschoolse cursus.

DE AFDELING THEATER “PICOS”
Het in 2005 geheel vernieuwde programma is in 2006 verder
geconcretiseerd. Na twee seizoenen is het aantal cursisten
ten opzichte van de start in de Verkadefabriek ruim verdubbeld. Het receptief aanbod blijft geconcentreerd in gezamenlijk voorstellingsbezoek voor de spelcursisten. Het puur receptieve aanbod TheaterKijken heeft onvoldoende belangstelling
gevonden en is uit het programma gehaald. Het aanbod is uitgebreid met de nieuwe Circusschool, die voortvarend van
start is gegaan. Naast de seizoengebonden jaarcursussen zijn
in januari diverse nieuwe korte cursussen aangeboden. Voor
sommige onderdelen blijken deelnemers gemakkelijker in te
schrijven voor twee halfjaarlijkse cursussen dan voor een
jaarcursus. Bij andere onderdelen ligt dat precies andersom.
Het aanbod is aangepast aan die ervaring.
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Presentaties van de cursussen
In februari zijn opnamen gedraaid van "Dag Beauty", de film
die de afsluiting vormde van de cursus Camera-Acteren. In
april is de serie voorstellingen en eindpresentaties gestart.
Het vrij toegankelijke jaarlijkse presentatieweekend in april
heeft ongeveer 870 bezoekers getrokken. De Picos-voorstellingen en de Theatersportwedstrijd hebben bij elkaar 932 betalende bezoekers getrokken.
In het festival Boulevard de Picos-productie “Frisse Wind”,
onder regie van Joost Koning, 7 maal gespeeld. Reacties van
Pers en collega’s waren zeer positief. Onder de titel “Medisch
Centrum Zuid” is in oktober in één weekend onder regie van
Joost Koning met veel plezier een schitterende SnelKookPanvoorstelling gemaakt, die als live-soap gespeeld is voor genodigden. In december is in een publieksopstelling rond één
grote eettafel de Werkplaatsvoorstelling voor jongeren
“Rodekoolmetappeltjes”, onder regie van Lenneke Maas. De
bezoekers van deze voorstelling waren de eersten die konden
genieten van de nieuwe belettering op de voordeuren van
Picos, een cadeau dat als sponsoring ontvangen is van het
Bossche bedrijf H20-Reclame.
Monologenwedstrijd
In maart is weer de voorronde gehouden voor de Provinciale
Monologenwedstrijd “Solo’s in Zuid”. Van de drie kandidaten
die doorgegaan zijn naar de volgende ronde, hebben er twee
de finale gehaald in Tilburg.
Cultuurdropping
Op 26 mei is in samenwerking met de Openbare Bibliotheek
de Uitpunt-Cultuurdropping verzorgd. Een groep van 18 deelnemers werd onverwacht geconfronteerd met een improvisatieworkshop bij Picos als voorbereiding op theaterbezoek in de

Verkadefabriek. Gezien het onverwacht slechte weer hebben
ze hun tussentijdse picknick in de Picosfoyer gehouden.
Landelijke kaderdag
Op 8 juni heeft Theaterwerk.nl in samenwerking met Picos
een landelijke kaderdag voor leiders van jeugdtheaterscholen
georganiseerd. Aan deze conferentie namen 50 betalende
afgevaardigden deel. Er werd onder meer het eindresultaat
van de landelijke schrijfworkshop voor dramadocenten in het
jongerentheater getoond, die in de loop van het jaar in de
Picos Studio’s heeft plaatsgevonden. Picosdocente Rose-Marie
Bedaux was een van de presenterende dramaschrijfsters met
haar productie “De Koningin van IJs”.
November Music
Het festival November Music heeft in de Picos Studio een
theatraal gitaarconcert geprogrammeerd, van Reinbert Evers
en Hans Dagelet, gebaseerd op personages van Shakespeare.
Maatwerk voor derden
Ook in november werd een theatrale teambuilding verzorgd
voor het Waterschap Aa en Maas. En in december is rond het
thema Jeroen Bosch, Hel en Hemel, een “heftige” workshop
georganiseerd voor de afdeling CWS van de Gemeente
’s-Hertogenbosch.
Theater in het onderwijs
In samenwerking met de Uitlok werden in het kader van
de CultureSJOK werden 17 gevarieerde theaterworkshops
verzorgd voor 255 scholieren VMBO en in het kader van de
Uitlokdag 12 workshops gegeven voor 180 leerlingen van de
vierde klas vwo/havo.

ONDERWIJS

Kunsteducatie werkt inspirerend, draagt wezenlijk bij tot de
individuele ontplooiing en ontwikkelt talent. Het is ook nog
eens een bijzondere combinatie van leren en genieten en dat
kan voor iedereen alleen maar (stimu)lerend werken. Juist
daarom is De Muzerije ook binnen het onderwijs in toenemende mate actief.
Het basisonderwijs
Het specifiek voor groep 5 bedoelde enthousiasmering project
Klas-en-Kunst startte dit jaar met het achtste seizoen. Elk
jaar wordt er een nieuw thema vastgesteld dat door alle
disciplines wordt gehanteerd waardoor er dwarsverbanden
kunnen ontstaan. Dit jaar was het thema “Goede sier”. Door
te werken met een frame zijn de docenten in de gelegenheid
de lessen per wijk optimaal aan te passen. Het maximaal
haalbare inschrijvingen is dit jaar weer gehaald (79 klassen).
Bijna 1800 kinderen konden weer vele weken genieten van
Klas-en-Kunst.
De vele foto’s en verslagen op de diverse scholen websites zijn
een mooie weergave van de sfeer waarmee dit project elk
jaar weer wordt ontvangen. Ook de andere groepen binnen
het basisonderwijs vragen naar aanbod in het kader van Klasen-Kunst. Omdat het huidige subsidie slechts geoormerkt is
voor groep 5 van het basisonderwijs en de scholen zelf onvoldoende financiële middelen hebben om zelfstandig aanbod in
te kopen, kan aan deze vraag niet worden voldaan. Het
docententeam van Klas-en-Kunst heeft zich dit jaar verdiept
in de nieuwe ontwikkelingen binnen het basisonderwijs, waaronder de inzichten van het nieuwe leren. Via het BISK neemt
het team aan de bijscholingscursus Van idee tot product deel
die speciaal gericht is op docenten in het basisonderwijs: de
cursus. Hiermee kan Klas-en-Kunst ook binnen de nieuwe
onderwijs vormen aangeboden worden.
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Het voortgezet onderwijs
Het actieve aanbod aan het voortgezet onderwijs dat door De
Muzerije via De Uitlok en de CultureSJOK wordt aangeboden,
vindt veel aftrek. De Muzerije heeft in het verslagjaar via het
loket “uitlok” workshops verzorgd, verspreid over alle disciplines. Via het loket “sjok” werden er eveneens workshops verzorgd op het terrein van theater, muziek, beeldend en dans.
Naast deze min of meer indirecte route, weet het onderwijs
De Muzerije ook direct te vinden, en daar waar de accommodaties dat toestaan, wordt zo veel mogelijk op deze vraag
ingegaan. Aanbod on-the-spot van De Muzerije wordt ook
afgenomen. Dankzij deze en andere contacten begint zich een
groep van vaste klanten af te tekenen. Het zijn vaak scholen
die zich duidelijk op het terrein van kunst en cultuur wensen
te profileren, zoals het Koning Willem I College, de Pierson
College en het St. Janslyceum.
De Brede Bossche Scholen
In het najaar van 2006 heeft De Muzerije een evaluatie gepresenteerd van de activiteiten op de Brede Bossche Scholen
(BBS) sinds 2002. Deze evaluatie bestond uit vier delen: een
schriftelijk verslag, een DVD met kopieën van de videoprojecten, een CD-rom met een lesprogramma en een beeldverslag.
Het toevoegen van beeldmateriaal aan de formele rapportage
had tot doel het enthousiasme, de betrokkenheid, de concentratie en de mooie eindresultaten van de projecten over te
dragen.
De Muzerije was de eerste helft van 2006 actief op twee brede
scholen. Vanaf augustus 2006 heeft De Muzerije van de
Gemeente ’s-Hertogenbosch een verdubbeling van het subsidie gekregen om op vier locaties actief te zijn. Naast de vestigingen op de Hambaken en De Graaf zijn de locaties Haren
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Donk Reit en de BBS aan de AA ook tot het werkgebied gaan
behoren. Een vijfde brede school, BBS Kruiskamp, heeft aangegeven ook gebruik te willen maken van het aanbod van De
Muzerije. Middels een zogenaamde PlusPakketSubsidie heeft
De Muzerije daar éénmalig gehoor aan kunnen geven.
Ondertussen zijn de gesprekken met de gemeente gestart om
binnen afzienbare termijn activiteiten alle Brede Bossche
Scholen te kunnen aanbieden.
Het aanbod voor de BBS is vraaggericht en in samenwerking
met de verschillende partners binnen de brede Scholen ontstaan. De inhoudelijke uitwerking van het aanbod valt binnen
de beleidskaders van de Muzerije.
Enkele voorbeelden:
• begeleiding van een hiphopband in de Hambaken
• musicallessen en uitvoeringen in het wijktheater van
de BBS Hambaken
• lessen decorbouw bij de theateruitvoering op de BBS
Hambaken en De Graaf
• peuterdans op de BBS HDR
• schilderlessen op BBS De Graaf
• breakdance Hambaken
• ontwerpvoorstellen tentoonstellingen Graafseweg
• videoproductie jongeren Graafseweg (Pluspakket)
• groot schilderij en danspresentatie 5-jarig feest
Graafseweg
• buurttoneelproductie Hambaken (herhaling)
• “Taaltekens” en productie videoclip Graafseweg en
Hambaken
• optredens diverse ensembles op wijkpodium Hambaken:
Wereldmuziek, Swing Jongeren en Sax for Fun
KlupUp 4-13
KlupUp 4-13 is een samenwerkingsverband tussen Divers

(stichting voor welzijnswerk), Signum (bovenschools management voor basisscholen en peuterspeelzalen), Kanteel (organisatie voor kinderopvang), Sport en Bewegen (gemeentelijke
afdeling) en De Muzerije. Doel is om tot een dagvullend programma voor kinderen te komen, waarbij de verschillende
leer-, opvoed- en vrije tijdselementen geïntegreerd worden
tot één aanbod in een doorlopende leerlijn. Met ondersteuning van Europese subsidie wordt een behoefteonderzoek
gedaan, worden programma’s ontwikkeld en worden nieuwe
functies voor professionals uitgewerkt.

SOCIAAL VERSLAG
Personeel
Het totaal aantal werknemers was in 2006: 162, waarvan 78
vrouwen en 84 mannen. De gemiddelde leeftijd is 43,94 jaar.
Arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid.
Het verzuimpercentage voor de totale organisatie in 2006
bedroeg 3,94%, het aantal ziekmeldingen 147, met een gemiddelde verzuimduur per melding van 4,64. In 2006 is er in 5
situaties sprake van middellang verzuim en 5 situaties tot
langdurig verzuim; de overige ziekmeldingen hebben betrekking op kortdurend verzuim.

gegaan. Een van de wezenlijke veranderingen die hieruit zijn
voortgekomen, betreft de implementatie van de nieuwe jaartaakbelasting. In 2007 zal er verder vorm worden gegeven aan
de verhouding lesgebonden uren, niet lesgebonden uren.In
2006 is de aanzet gemaakt om te komen tot een eerder voorgenomen calamiteitenplan. De afronding zal plaatsvinden in
het eerste kwartaal van 2007.

ONDERNEMINGSRAAD
De eind 2005 verkozen ondernemingsraad is in het verslagjaar
daadwerkelijk actief geworden. Omdat de OR nog niet voltallig was, is door de zittende leden actief naar nieuwe leden
gezocht, wat geresulteerd heeft in de voordracht van drie
nieuwe kandidaten. Deze zijn zonder verkiezingen toegetreden als OR-lid omdat ze precies het aantal vacante posities
bezetten en er geen bezwaar is gemaakt tegen hun benoeming in het kader van de bezwarenprocedure.

Per 1 augustus 2006 is de nieuwe CAO Kunsteducatie van kracht
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Cursisten in 2006

Exploitatierekening
Opbrengsten

Jaar 2006

Jaar 2005
Cursusgeld
en overigen %

Cursusgelden en
overige opbrengsten

Ondersteunend eigen personeel
Ondersteunend gedetacheerd
Ondersteunend oproepkrachten
Docenten eigen personeel
Docenten gedetacheerd
Totaal personeel

Subsidie
Gemeente 's-Hertogenbosch

Muziek %

Personeel in 2006 ()

Cursisten in 2006 (5.564)

Klas en Kunst 1%

Muziek
onderbouw %
Dans %

Subsidie
‘s-Hertogenbosch %
Docenten gedetacheerd %
Ondersteunend
eigen personeel %

Theater/
Musical %
Beeldend/Fotogafie %

Personeel in 2006
Ondersteunend eigen personeel
Ondersteunend gedetacheerd
Ondersteunend oproepkrachten
Docenten eigen personeel
Docenten gedetacheerd

Ondersteunend
gedetacheerd %

Kosten totaal: € ,-

Ondersteunende
oproepkrachten %

Totaal personeel
Jaar 2006

Kosten

Jaar 2005

Docenten eigen personeel %

Lesuren per afdeling in 2006

Lesuren in 2006 ()
Klas en Kunst %
Theater/Musical %

Personeel %

Huisvesting %

Algemeen %

Dotatie %

Beeldend/
Fotografie %

Overige kosten %

Muziek
instrumentaal %

Dans %
Muziek onderbouw %
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SAMENSTELLING
BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM
Bestuursleden
Stichting De Muzerije
Han Erkens
Carlo van de Water
Stephan Landsman
Marjo van der Heijden-de Bie
Jan van Boxtel
Bruno van Rijsingen

voorzitter
secretaris
penningmeester
tot en met 31 mei 2006
penningmeester
met ingang van 1 juni 2006
lid
lid

Directie
en managementteam
Ariëtte Kasbergen
Marjo Kempers

directeur
hoofd afdeling
beeldend/fotografie,
tentoonstellingen,loket
hoofd afdeling dans
hoofd afdeling muziek en
marketing & communicatie
hoofd afdeling theater
financial controller,
hoofd administratie en inkoop

Lies Manie
Jacques Merkx
Henny van Schaik
Ad Beerens

