
 

 

GEZOCHT: KUNSTENAARS   

Beeldend-theater-dans-muziek-film-fotografie-creatief schrijven en alles ertussenin 
 

Beste maker,  

Voor ons project met ouderen, 'Tijd van je Leven', zijn wij op zoek naar kunstenaars die 
ervaring hebben met of geïnteresseerd zijn in het werken met ouderen of andere specifieke 
doelgroepen. Ons project is gebaseerd op de wisselwerking tussen de deelnemers en de 
kunstenaars, daarom zoeken we hiervoor enthousiaste creatieve makers met geduld, 
inlevingsvermogen en een pioniersgeest. Deze makers gaan op locatie in de wijk of i.s.m. een 
verzorgingshuis aan de slag met de verhalen van ouderen en gaan deze op een kunstzinnige 
manier vertalen door gebruik te maken van een of meerdere disciplines bv in beeld / geluid / 
dans / theater / fotografie / muziek / schrijven etc. 
 

In het kort de aanleiding van het project            
Uit onderzoek is gebleken dat eenzaamheid bij ouderen toeneemt; 47% van de ouderen is 
eenzaam, 11% is ernstig eenzaam. De GGD West-Brabant en Nieuwe Veste, Cultuur Compaan 
Roosendaal, Cultuurbedrijf Bergen op Zoom en nu ook Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur, 
werken samen aan vernieuwing én aan de sociale vitaliteit van ouderen in West-Brabant. Er is 
meer behoefte aan maatwerk en diversiteit. Het is een groep die de komende jaren sterk 
groeit, graag de eigen regie houdt en mogelijk ook de middelen heeft om zelf een financiële 
bijdrage te leveren. Vanuit de positieve resultaten gaan we in 2019 verder met het uitrollen 
van dit project. Eenzaamheid kun je verminderen als je uitgaat van de individuele behoefte en 
de eigen kracht van mensen. Als mensen niet in actie (durven) te komen of zich kwetsbaar 
(durven) opstellen, zal er niets veranderen. In dit traject gaan we stapsgewijs werken om deze 
kwaliteiten en talenten weer tot bloei te laten komen. 
 

Doelgroep 
Mensen van ongeveer 65 jaar en ouder, wonende in een wooncomplex voor ouderen, 
aanleunwoning of zelfstandig in de wijk. Mensen die nog uitgedaagd willen worden, helder 
van geest zijn, maar wel met een afnemend netwerk en kans op vereenzaming. Deze mensen 
hebben behoefte aan meer sociaal contact en geestverwantschap in de nabije omgeving. 
 

In het kort: Wat vragen en wat bieden wij? 
• Een voor de kunstenaar betaald traject (€2.700,- excl. btw incl. reiskosten) 

• Een kennismakinggesprek met de coördinatoren die het traject organiseren. 
Duur 15 minuten: 7 minuten presentatie en 7 minuten vragen vanuit de groep  
1. Start met: Waarom? 

2. Wat wil je met deze doelgroep gaan doen? 

3. Hoe wil je dat aanpakken?  
4. Wanneer is het traject voor jou geslaagd? 



Op basis van deze kennismakingsgesprekken wordt gekeken welke kunstenaars 
betrokken gaan worden bij de verschillende trajecten. 

• Een scholingsbijeenkomst voor de kunstenaars waarbij we inzoomen op de doelgroep. 

• Een traject tussen de 2 en 4 maanden (afhankelijk van discipline, locatie en/of het 
presentatiemoment) 

o Het traject start met een informatiebijeenkomst waarbij we de ouderen 
uitnodigen, waarin uitleg wordt gegeven over het project. De kunstenaars zijn 
hierbij ook aanwezig. Ouderen kunnen zich na afloop aanmelden.  

o Dan volgt de Ontmoetingsdag! Deze dag gaan de deelnemende ouderen met 
elkaar in gesprek en maken we kennis met de kunstenaars die de workshops 
gaan begeleiden. De verhalen van de ouderen worden opgehaald en verwerkt 
door de kunstenaars. 

o Workshoptraject van 6-8 bijeenkomsten van 2 uur op locatie of in eigen 
atelier. Met ongeveer 10-12 deelnemers per discipline. 

o Een kleine of grotere eindpresentatie op maat met alle deelnemende ouderen 
van het traject. 

• Wat je naast je gage terugkrijgt is een unieke kijk op ouderen en hun leefomgeving 
met alle grote en kleine verhalen die spelen in hun leven.  

 

Data van de trajecten (voor zover bekend) 
 Breda/ 

Teteringen 
Etten-Leur Roosendaal Halderberge 

Kennismakingsgesprek Wo 28 nov, 
11.00 - 13.00u 
14.00 – 16.00u 

Wo 28 nov, 
11.00 - 13.00u 
14.00 – 16.00u 

Wo 28 nov, 
11.00 - 13.00u 
14.00 – 16.00u 

Wo 28 nov, 
11.00 - 13.00u 
14.00 – 16.00u 

Themabijeenkomst Di 11 dec Di 11 dec Di 11 dec Di 11 dec 

Informatiebijeenkomst Ma 7 jan 
13.30u 

Di 15 jan Feb-mei ‘19 Feb-mei '19 

Ontmoetingsdag Ma 14 jan Di 29 jan 
10.00 – 16.00u 

n.t.b. n.t.b. 

Workshop 1 Ma 21 jan  
13.30 – 15.30u 

Di 5 feb 
13.30 – 15.30u 

n.t.b. n.t.b. 

Workshop 2 Ma 28 jan  
13.30 – 15.30u 

Di 12 feb 
13.30 – 15.30u 

n.t.b. n.t.b. 

Workshop 3 Ma 4 feb  
13.30 – 15.30u 

Di 19 feb 
13.30 – 15.30u 

n.t.b. n.t.b. 

Workshop 4 Ma 11 feb  
13.30 – 15.30u 

Di 26 feb 
13.30 – 15.30u 

n.t.b. n.t.b. 

Workshop 5 Ma 18 feb 
13.30 – 15.30u 

Di 12 mrt 
13.30 – 15.30u 

n.t.b. n.t.b. 

Workshop 6 Ma 25 feb  
13.30 – 15.30u 

Di 19 mrt 
13.30 – 15.30u 

n.t.b. n.t.b. 

Presentatiemoment n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.  

 
  



Spreekt bovenstaande je aan? Laat het ons weten en dan nodigen we je van harte uit voor de 
kennismaking op woensdag 28 november: 
 
Woensdagochtend 11.00 tot 13.00 uur 
Woensdagmiddag 14.00 tot 16.00 uur 
 
Locatie: Nieuwe Nobelaer (Anna van Berchemlaan 2) in Etten-Leur. 
 
Graag uiterlijk zondag 25 november aanmelden bij één van onderstaande contactpersonen en 
welk moment (ochtend of middag) je voorkeur heeft. Je wordt dan uitgenodigd om je ideeën 
te bespreken waarna er een selectie gemaakt zal worden. Ook als je niet kunt, bv. vanwege 
ander werk, maar wel in de toekomst mee zou willen werken aan andere projecten, horen we 
het graag. De trajecten zullen plaatsvinden in Etten-Leur, Roosendaal, Breda en Halderberge 
tussen januari en mei 2019.   
 
Ken je een collega die ook goed in dit project zou passen, laat het ons weten dan kunnen we de 
informatie doorsturen.  
 

Meer informatie 
Neem een kijkje op onze website: www.tijdvanjeleven.com. 
Klik hier voor een sfeerimpressie van het project. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Projectleider Cultuur Compaan  
Roosendaal en Halderberge 
Anneke Wijn 06-29 48 36 04 of via info@cc-educatie.nl  
 
Projectleider Nieuwe Nobelaer 
Etten-Leur 
Mirte Oostrom 076-50 45 200 of via m.oostrom@nieuwenobelaer.nl  
 
Projectleider Nieuwe Veste Breda 
Breda 
Irma Rens 06-52 81 37 81 of via i.rens@nieuweveste.nl  
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