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'Voor de Show'
We starten de themasessie met Steven Depuydt van Cultuurconnect Vlaanderen. Steven vertelt over de rol van 
Cultuurconnect in Vlaanderen en laat een van de initiatieven zien: “Voor de Show”.  Dit is een digitale tool met 
spelopdrachten rond podiumkunsten (theater, dans, muziektheater) voor in de klas. Hiermee prikkelt een culturele 
instelling leerlingen voor de voorstelling die ze binnenkort bijwonen.

Hoe ziet jouw ideale bemiddel-functie eruit?
Bemiddelaar Cultuur&School Utrecht heeft gesprekken gevoerd met andere bemiddelaars over hoe zij hun rol vervullen. 
Karen Jong deelt kort haar bevindingen. 
Stel, je mag je rol als bemiddelaar zelf invullen. Los van gemeentelijk beleid en bestaande afspraken. Hoe zou jouw rol er 
idealiter uit zien? Welke taken zijn voor jou dan het belangrijkst? Welke voorwaarden zijn er aan verbonden om die uit te 
kunnen voeren? Hoe maak je transparante procedures voor de samenwerking met partijen in het werkveld? 

Ga samen met Cultuur & School Utrecht en andere deelnemers aan deze sessie op zoek naar het antwoord op deze vraag.

Trends in het onderwijs, hoe spelen we erop in?
Welke aanpak of ideeën hebben jullie om met trends, zoals de krapte in het onderwijs om te gaan? Wat kun je ondernemen 
om er wellicht een kans van te maken? 
Stone van den Hurk vertelt welke experimenten lopen bij Kunst en Cultuur op School en is benieuwd naar jullie ervaringen en 
ideeën. 

Afronding en verder kennismaken tijdens de borrel
Tijdens de borrel kan iedereen verder uitwisselen en kennismaken en kunnen we eventuele vragen over Planned Culture 

beantwoorden

Planned Culture

 De rol van bemiddelaar, regisseur of penvoerder wordt per stad of regio anders  ingevuld. Hoe voer je regie 
op cultuureducatie en hoe doen anderen dat? Jaarlijks organiseert Planned Culture een themasessie waarin 
bemiddelaars met elkaar uitwisselen en geïnspireerd worden door sprekers en elkaar.

Regie in Cultuureducatie

Programma dinsdag 4 februari 2020
14h.00 - 16h.30 incl. borrel
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Planned Culture

Praktische Informatie

• Tijd: Inloop vanaf 13h.30. Start 14h.00 tot 16h.30 incl. borrel

• Locatie: Utrecht, nadere info volgt




