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Move on! Amateurkunst in transitie
Dinsdagavond 22 maart bent u van harte uitgenodigd voor de volgende inspiratiesessie ‘Samen
méér cultuur maken’. We staan allemaal wel open voor samenwerken, maar… Waar begin je? Wat
zoek, haal én breng je binnen een samenwerkingsverband? Hoe werk je met elkaar naar een
gezamenlijk doel? Wanneer is de samenwerking geslaagd?
Over deze en andere samenwerkingsvragen organiseren de cultuurmakelaars van Overijssel en
Studio Vers Bestuur de digitale inspiratiesessie ‘Samen méér cultuur maken’.
Theorie en praktijk ontmoeten elkaar tijdens de bijeenkomst.
De inspirerende aftrap wordt gegeven door Ilona Kevelham.
Zij is een van de grondleggers van mannenkoor Koorbazen
en het brein achter de bijzondere voorstelling De Wilde
Deerne in Zwolle. In Almelo is ze nu de drijvende kracht
van het theaterspektakel Dhlomo. Ilona neemt ons mee in
haar ervaringen: samenwerken gaat niet vanzelf, maar wat
levert het bijzondere resultaten op.
Deze inspiratiesessie vindt online plaats op dinsdag 22 maart, via Zoom, van 19.30 – 21.00 uur.
Meld u aan door een mail te sturen naar cultuurmakelaar@steenwijkerland.nl. Na aanmelding
krijgt u een dag voor de sessie een mail met de link naar de Zoombijeenkomst.

Verhalend Landschap en Tijdreis Overijssel
Op donderdag 24 maart in het HOFtheater in Raalte lanceert Collectie Overijssel twee bijzondere
projecten; Verhalend Landschap en Tijdreis Overijssel. Beide projecten maken het onzichtbare
zichtbaar.

Verhalend Landschap
Veldnamen, namen van plekken in het landschap, maken een wezenlijk deel uit van de eigenheid
van een plaats of streek. Verhalend Landschap is een digitale kaart en gegevensbank waar
veldnamen in Overijssel worden gepresenteerd. Waar komt bijvoorbeeld de naam Moespot bij
Vollenhove vandaan? Met deze digitale kaart wordt een overzicht gegeven van de verschillende
veldnamen die door de jaren heen zijn gebruikt. De kaart wordt steeds verder gevuld, en daarvoor
wordt de hulp gevraagd aan o.a. historische verenigingen.
Tijdreis Overijssel
De app ‘Tijdreis Overijssel’ heeft als doel om historische collecties
digitaal aan te bieden als routeapp. Gebruikers van deze app kunnen
zelf een thema kiezen waarin ze geïnteresseerd zijn en krijgen daarna
locaties te zien passend bij het gekozen thema en de plek waar ze staan.
Door zelf locaties te selecteren wordt een route gegenereerd waarmee
de gebruiker een reis terug in de tijd maakt. Via de app kunnen bij de
gekozen locaties beelden en verhalen uit en over het verleden worden
bekeken of beluisterd. Het vullen van de eerste thema’s is gebeurd door
twee historische verenigingen in Overijssel.
Aanmelden voor deze bijeenkomst op 24 maart van 10.00 tot 12.30 uur kan via deze link.

Workshop voor collectiebeherende organisaties
Hoe gaat u op zoek naar sporen van slavernij en het koloniale
verleden in uw collectie? Welke stappen zijn nodig en wat zijn de
valkuilen? De IJsselacademie biedt in samenwerking met Erfgoed
Gelderland een speciale workshop aan voor collectiebeherende
organisaties, historische verenigingen en musea in Overijssel die
meer willen weten over de omgang met het koloniale- en
slavernijverleden in hun collectie.
In de workshop worden handvaten aangereikt over hoe u op zoek
kunt naar sporen van slavernij en het koloniale verleden en hoe u die
op een respectvolle manier kunt presenteren aan een breed publiek.
Informatie en aanmelden
De workshop ‘Sporen van slavernijverleden in je collectie’ wordt aangeboden op donderdag 14
april 2022 van 10.00 tot 12.45 uur. Locatie: Collectie Overijssel in Zwolle (Eikenstraat 20).
Er is plek voor maximaal 2 personen per organisatie. Bij veel belangstelling wordt de workshop op
een later moment nog een keer aangeboden.
Aanmelden kan tot uiterlijk 8 april. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor per deelnemer online
het aanmeldformulier in te vullen.

Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen verlengd
Vanwege de coronamaatregelen waren o.a. (sport)verenigingen, evenementenorganisatoren,
buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties verplicht om controle uit te voeren op
coronatoegangsbewijzen. Eerder stelde de Rijksoverheid geld beschikbaar voor september t/m
december 2021. Dat is door het college van B&W in een tijdelijke subsidieregeling beschikbaar
gesteld aan ondernemers en maatschappelijke organisaties.
De Rijksoverheid heeft opnieuw geld beschikbaar
gesteld. De tijdelijke subsidieregeling is daarom door
het college van B&W verlengd en uitgebreid.
We roepen ondernemers en maatschappelijke organisaties op van deze tweede subsidieronde
gebruik te maken. Er kan een tegemoetkoming aangevraagd worden voor de kosten die gemaakt
zijn in de periode van 1 januari t/m 26 maart. Aanvragen kan vanaf 27 maart tot 1 mei. De
spelregels en het aanvraagformulier van de subsidie zijn te vinden op www.steenwijkerland.nl/ctb.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het fonds voor Cultuurparticipatie heeft weer mooie
regelingen open staan. We noemen er hier een paar:
Impulsregeling zzp’ers via culturele instellingen
Met deze regeling kunt u geld aanvragen om de zzp'ers waar
u mee werkt te ondersteunen. Als culturele instelling kunt u
met dit geld investeren in hun artistieke en inhoudelijke
ontwikkeling. Breng dit als zzp’er ook onder de aandacht van
de culturele instelling.
Erfgoed Maken
Voor projecten op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en erfgoededucatie.
Hiervoor komt u in aanmerking als u ontwikkelstappen zet voor erfgoed met effect.
Vernieuwen van cultuurmaken
Voor vernieuwende projecten gebaseerd op de behoefte van cultuurmakers zelf. Deze
subsidieregeling biedt ruimte aan verschillende manieren om vernieuwend bezig te zijn: in een
(kleine) ontwikkelstap of in een (voor u) nieuwe samenwerking.
Samen Cultuurmaken 2022-2024
Een subsidieregeling waar het sociaal en het cultureel domein samenwerken aan cultuur voor
iedereen.
Voor meer informatie over de verschillende subsidies verwijzen wij u graag naar deze site van het
fonds voor cultuur participatie.

1572 – 450 jaar op zoek naar vrijheid, verdraagzaamheid,
verbondenheid en verscheidenheid
Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige
Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog.
Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en
heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer,
koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan
een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen
beweging of noodgedwongen.
Dit jaar, 450 jaar later, zijn veel Nederlandse gemeenten lid van het Samenwerkingsverband 1572.
Zowel plaatsen die deelnamen aan de Opstand als plaatsen die dat niet, of pas later, deden.
24 maart is de officiële start van dit herdenkingsjaar in Brielle. Burgemeester Rob Bats zal hier
namens de gemeente Steenwijkerland bij aanwezig zijn. Het lokale programma in de gemeente
Steenwijkerland krijgt ook steeds meer vorm. Er worden wandelingen en een fietsroute
ontwikkeld. De gidsen in Steenwijk, Vollenhove en Blokzijl bereiden stadswandelingen voor
rondom dit thema. Om een beeld te krijgen van de situatie in onze gemeente in die periode raden
wij aan via deze link de duidelijke uiteenzetting van Henk van Heerde te lezen.
Zodra het lokale programma definitief is zal hierover gecommuniceerd worden.

Iedere maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief. Wilt u zelf iets delen via deze nieuwsbrief of
een oproep plaatsen? Stuur uw bericht naar kunstencultuur@steenwijkerland.nl. Ook aanmelden
voor de nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar dit adres.

