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geloven dat samen kunst maken
en cultuur beleven van wezenlijk
Daarom biedt KunstenHuis Idea
een rijk, gevarieerd cultureel
aanbod en dragen we bij aan
persoonlijke groei, culturele
diversiteit, sociale samenhang,
culturele activering, 21ste-eeuwse
vaardigheden en cultureel
burgerschap in onze regio.
We werken intensief samen
met de gemeenten, het culturele
veld, het onderwijs en sociaalmaatschappelijke organisaties.
3

Voorwoord
“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.”
Deze fameuze uitspraak wordt vaak toegedicht aan Henry Ford (1863-1947). Het is een uitspraak waarin
perfect wordt verwoord wat voor bijzondere periode de afzonderlijke organisaties RegioCultuurCentrum
Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist in het jaar 2021 hebben doorgemaakt.
Beide organisaties hebben in februari van afgelopen jaar een verkenningstraject ingezet om verdere
samenwerking te onderzoeken. Al snel bleek dat beide organisaties veel overlappende activiteiten
uitvoerden en dat er op vele terrein al intensief werd samengewerkt (“already working together”).
De vraag over “coming together” werd dan ook in juni van 2021 door de toezichthouders en directies van
beide instelling volledig ondersteund. In het najaar werd een fusie- en implementatieplan opgesteld wat
op 1 januari 2022 resulteerde in de oprichting van een nieuwe sterke organisatie: KunstenHuis Idea.
Er is op inhoudelijke gronden duidelijke gekozen voor “staying together”. Deze nieuwe organisatie
richt zich op bibliotheekdiensten, kunst- en cultuurlessen na en onder schooltijd, cultuurparticipatieprojecten, theater en poppodiumprogrammering en bevordering en stimuleren van amateurkunst in
de regio De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist. De nieuwe organisatie is hard op weg om vanuit gezamenlijkheid
en synergie in te zetten op mooie nieuwe plannen, producten en culturele diensten voor de burgers in
onze vier gemeenten. Het einddoel is dat “working together“
ons die maatschappelijke meerwaarde zal gaan opleveren.
De dagelijkse werkzaamheden werden ook in 2021 toch weer in belangrijke mate beheerst door het
tweede jaar van de coronacrisis, die de normale werkzaamheden ernstig wist te verstoren.
Een positief punt hierbij is wel dat tijdens de laatste lockdown, in het najaar van 2021, de bibliotheek
als essentiële voorziening werd bestempeld. Hiermee werden de zes vestigingen van onze bibliotheek
een soort toevluchtsoord voor onze bewoners. Veel nieuwe bezoekers brachten op die manier een
bezoekje aan de openbare bibliotheek in onze regio.
Alle overige activiteiten werden zo goed mogelijk voortgezet ondanks de vele wisselingen in regelgeving
en toegangseisen (2G en 3G) vanuit de overheid. De veerkracht en flexibiliteit van onze gemotiveerde
medewerkers om elke keer weer onze activiteiten aan te passen aan de steeds veranderende situatie tijdens de voortdurende pandemie, heeft ons door deze moeilijke tijd gebracht. Het grootste deel van onze
klanten en cursisten hebben we hierdoor weten te behouden.
Vanuit directie en raad van toezicht gaat onze speciale dank dan ook uit naar ons daadkrachtige
personeel en de grote groep vrijwilligers die zich ondanks dit tweede, zware coronajaar in combinatie
met fusievoorbereiding niet uit het veld lieten slaan. Zij bleven ondanks alles met zoveel passie en inzet
onze maatschappelijk-culturele taken uitvoeren.
Voor het eerst geeft het Jaarverslag 2021 een overzicht van de activiteiten van voorheen
RegioCultuurCentrum Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist als ware het één organisatie.
U kunt lezen wat er in dit enerverende jaar voor de inwoners uit De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist en voor
een deel Driebergen afgelopen jaar op cultureel-educatief en literair gebied is gerealiseerd.
Nu de organisaties per 1 januari van 2022 als één sterk cultuurcluster zijn verenigd, zijn onze
verwachtingen voor de toekomst dan ook hoopvol en vol ambitie.
Frans Funnekotter, directeur bestuurder
Rob Schouw, directeur bestuurder
Jo de Viet, voorzitter raad van toezicht
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KunstenHuis Idea
in vogelvlucht
De Bilt

Het Lichtruim
Bibliotheek 5.853 leden
KunstenHuis 1.041 cursisten
Muziekschool 660 cursisten
Theater Het Lichtruim 1.018 bezoekers

Soest
Idea

Bibliotheek 5.044 leden
CultuurPunt 1.826 bezoekers
KunstUitleen 74 leden
KunstenHuis 580 cursisten
Theater Idea 3.140 bezoekers
VolksUniversiteit 187 cursisten

Soesterberg
Bibliotheek 752 leden

Maartensdijk
Bibliotheek 675 leden

Zeist

De Klinker & De Egeling
Bibliotheek 8.981 leden

Bunnik

De Kersentuin
Bibliotheek 1.862 leden
3 Bibliotheken Op School

14 Bibliotheken Op School
Muziekschool 1.367 cursisten
KunstenHuis 1.660 cursisten
Theater De Egeling 727 bezoekers
Theater De Klinker 552 bezoekers
Poppodium De Peppel 1.099 bezoekers
VolksUniversiteit 43 cursisten

Driebergen
Dansstudio Driebergen 211 cursisten
Muziekschool 19 cursisten
6
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Bibliotheek

BIBLIOTHEEK
Een plek om te werken en te leren
Veel mensen wisten dit jaar de Bibliotheek te
vinden. De studie- en werkplekken worden goed
gebruikt door mensen die thuis de faciliteiten niet
hebben of de rust van de Bibliotheek zoeken.
Veel mensen zagen we dagelijks terug en bouwden
een band op met de Bibliotheek. De ontwikkelingen
van Open Leercentra voor de Taalhuizen in Zeist
en Soest, die in 2021 startten, zijn daar een mooie
aanvulling op. Doordat er mensen aan het werk
zijn, stimuleert het anderen om in het Leercentrum
aan de slag te gaan. We helpen veel mensen met
het maken van een afspraak voor de coronatest en
met de coronatoegangsbewijzen. De erkenning als
essentiële dienstverlening door de overheid is een
waardevolle steun.

Hulp om te blijven lenen

De Bibliotheek heeft het afgelopen
jaar in veel opzichten oplossingen
gezocht om mensen zich te laten
blijven ontwikkelen, om het lezen
te blijven bevorderen, de taal te
blijven leren en digitaal mee te
blijven doen met de samenleving.
Daarvoor hebben we nieuwe
projecten ontwikkeld en diensten
op een andere manier aangeboden.
We maken plannen om de
bibliotheken nog meer in te
richten naar de behoefte van onze
bezoekers.
8

ontmoeten van ouders centraal staat. De succesvolle ochtenden in Bilthoven, kregen dit jaar een
vervolg in Bunnik, Soest en Zeist, waar we voorlezen en een creatieve activiteit doen. Hoge
aantallen bezoekers kwamen wekelijks
trouw terug.

Camping Idea
Om kinderen aan de Bibliotheek te verbinden
en het lezen en mediawijsheid in de vakantie te
stimuleren, toverden we de jeugdafdelingen in de
zomervakantie van 2021 om tot Camping Idea.
Er waren kunst- lees- en mediaworkshops in alle
Bibliotheken. Kinderen konden ook meedoen met
een speurtocht. Camping Idea is een groot succes
en overal deden grote aantallen kinderen mee.

Kindercolleges

In de periode dat het zelf zoeken in de collectie
beperkt werd door de coronamaatregelen, maakten
mensen intensief gebruik van het reserveringssysteem. Als het digitaal reserveren te ingewikkeld
was voor klanten, hielpen medewerkers via e-mail
of telefoon om boeken te reserveren.

Kindercolleges zijn voor veel kinderen een
stimulans om naar de Bibliotheek te komen.
Na Soest en Zeist startten we ook in Bilthoven
met kindercolleges. Onderwerpen die aan de orde
kwamen zijn de Nao Robot, Bijen, Poëzie, het
beroep Illustrator, Hondengedrag, Zwerfafval en
de Boswachter.

Langetermijnvisie

Kinderboekenweek

In 2022 werken we aan een langetermijnvisie om
het lenen, het bevorderen van het lezen, schrijven
en leesplezier en het stimuleren van digitale geletterdheid toekomstbestendig te maken. We maken
de complexe wereld om ons heen toegankelijk en
geven zo mensen de kans om zich een leven lang
te ontwikkelen. Dat doen we met duidelijke taal.
Onze kennis, ons aanbod aan activiteiten en onze
collectie verbinden we door klantreizen beter aan
elkaar. Zo kunnen we onze bezoekers de service
bieden, die past bij hun behoeften. We geven nog
duidelijker invulling aan onze wettelijke opgave
en maatschappelijke rol. Dat doen we ook door
de ruimtes zo in te richten, dat mensen zien dat je
hier mag verblijven, dat je je kunt ontwikkelen, mag
ontmoeten en de collectie kunt gebruiken.

Met succes vond er weer een mooie Kinderboekenweek plaats met een veelzijdig randprogramma.
Kinderen konden dansen, meedoen aan workshops
en genieten van theatervoorstellingen. In Zeist
organiseerden we samen met Stichting Boek &
Theater Zeist het Kinderboekenfeest in Figi, met
bekende kinderboekenschrijvers en een
theatershow.

Activiteiten
De Bibliotheek heeft een uitgebreide collectie
en organiseert activiteiten om bezoekers naar
de Bibliotheek te trekken zodat ze zich kunnen
ontwikkelen.

CULTUUR & EDUCATIE JEUGD
Voorlezen stimuleren
Het voorlezen aan peuters stimuleren we door een
Prentenboekfestival met voorlezen en muzikale
voorstellingen. Voor peuters organiseert de
Bibliotheek voorleesochtenden waarin het

Digitaal voor iedereen
Robokids maakt de digitale vaardigheden van
kinderen op een speelse manier toegankelijk, om
iedereen een gelijke kans in de maatschappij te
geven. We maken een vliegende start met een zomerprogramma in Bilthoven, Soest en Zeist.
Zo konden we de activiteitenstop door corona
compenseren. Na de zomer liepen de activiteiten
door met onder meer een nieuwe Lego-cursus en
een Open Medialab. Voor het primair onderwijs zijn
een nieuwe lessenserie en trainingen ontwikkeld,
met focus op mediawijsheid. 116 kinderen volgden
dit jaar een Robokids workshop.

Spaarkaart voor kinderen 			
Elke keer als kinderen boeken lenen of meedoen
met een activiteit, krijgen ze een sticker voor hun
spaarkaart, waarmee ze sparen voor een cadeau.
Veel kinderen deden mee en komen hierdoor vaker
terug in de Bibliotheek.
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downloaden van de coronacheck-app.
Computerlessen konden nauwelijks doorgaan,
maar veel mensen vroegen telefonische
ondersteuning, van ondersteuning bij e-books
lenen tot hulp bij het bijwonen van een online
uitvaart

Ouderen
In het kader van de Nationale Voorleeslunch lazen
we in Bilthoven voor aan twaalf ouderen op de Dag
voor de Ouderen. Vrijwilligers brengen boeken aan
huis bij inwoners die nog zelfstandig thuis wonen
en bij bewoners in verzorgingshuizen, zodat ze
kunnen blijven lezen. Vrijwilligers lezen bij het
project Luisteren in de leunstoel wekelijks voor aan
ouderen in elf verzorgingshuizen. Door de verhalen
hebben de ouderen een gezellige activiteit die hun
ervaringswereld verruimt.

De Bibliotheek ontdekken
We willen zoveel mogelijk kinderen enthousiast
maken voor de Bibliotheek en het lezen stimuleren.
Om dit te bereiken ontvangen we elke twee jaar
basisschoolklassen. De bezoeken van groep 1
en groep 3 vielen in de coronaperiode, maar
gelukkig konden de bezoeken van de groepen 5
wel doorgaan. We merkten dat deze bezoeken
effect hebben en zagen de kinderen vaak weer snel
terug om boeken te lenen. Totaal ontvangen we
dit jaar 1.250 kinderen.

Boeken in school 		
In Bunnik en Zeist zijn 17 Bibliotheken op School.
De leesconsulent van Bibliotheek Idea enthousiasmeert leerlingen bij het lezen en ondersteunt het
leerkrachtenteam. Scholen maken ook gebruik van
klassikaal lenen, waardoor kinderen steeds nieuwe
boeken krijgen op school. Ook zijn er basisscholen
die gebruik maken van een wisselcollectie. Totaal
zijn dit 26 scholen en 4.069 boeken. Acht scholen
in de buurt van de Bibliotheek kwamen ook dit
jaar regelmatig zelf met de kinderen om boeken
te lenen. Zo brengen we grote aantallen kinderen
regelmatig in contact met lezen.

Voorleeswedstrijd
De Regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd vond plaats door een livestream vanuit
elke klas naar de jury in Theater De Klinker in Zeist.
Hierdoor is er een recordaantal van 290 kijkers
bereikt.

Een boek cadeau 			
De gemeente Soest doet samen met de
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LITERAIR
Nederland Leest
Bibliotheek mee aan de actie: ‘Geef een boek
cadeau’. De leerlingen van groep 1 en 2 van 20
basisscholen ontvingen het prentenboek: ‘Max
en de Maximonsters’. De leerlingen van groep 8
kregen het boek ‘De Brief voor de Koning’ cadeau.
Totaal kregen 1.750 kinderen een boek cadeau.

Jongeren
In 2021 is dankzij subsidie vanuit het Leesoffensief
een mooie samenwerking ontstaan met het
Christelijk College Zeist (CCZ). De eersteklassers
ontdekten op een leuke manier de Bibliotheek en
maakten een vlog over een gelezen boek.

CULTUUR & EDUCATIE VOLWASSENEN
Persoonlijk leesadvies 				
Ouders van kinderen die moeite hebben met lezen,
informeerden we over de leesconsulenten in Zeist.
De Leesconsulenten staan klaar om vragen van
ouders en kinderen over kinderboeken te beantwoorden. Ook helpen zij bij het vinden van een
geschikt leesboek.

De Bibliotheek deelde in november meer dan
3.500 gratis exemplaren uit van het boek ‘De
wandelaar’ van Adriaan van Dis. Slechtzienden
ontvingen een speciale editie en Taalhuis deelnemers kregen een makkelijk lezenbewerking
van het boek. Bezoekers spreken over het boek
bij de Taalles in de Bibliotheek.

Bijzondere schrijversbezoeken
Schrijversbezoeken vonden afwisselend online,
hybride en live plaats. Opvallend is dat de online
uitzendingen vaak tegen de 300 kijkers hadden. Er
was een interview met Roxanne van Iperen in
de Woudkapel en Bart Chabot was te gast. ‘Vrouwen
schrijven geschiedenis’ is een initiatief van vijf
schrijvers, die dit jaar hun eerste historische roman
publiceerden en gezamenlijk in Het Lichtruim hier-

over vertelden. In Soest vonden schrijversbezoeken met Arthur Japin, Jan Brokken, Gerda
Blees en Adriaan van Dis plaats. Een bezoeker die
de makkelijk lezenbewerking van ‘De Wandelaar’
las, ging hierover met Adriaan in gesprek. Herman
de Coninck en Annejet van der Zijl waren te gast
in Theater de Klinker. Het online interview met
Rodaan Al Galidi trok veel online kijkers. We ondersteunden het online Dwarslopersfestival van de
Vrije Hogeschool met Lize Spit en Babs Gons, voor
250 online kijkers. Idea werkte dit jaar samen met
de SLAS, Literair Zeist, de Algemene Seniorenvereniging Zeist, de Bilthovense Boekhandel en
Boekhandel Kramer & Van Doorn, Het KunstenHuis
en de Vrije Hogeschool.

Boekverfilmingen
De Boekverfilmingen in Het Lichtruim in Bilthoven
waren indrukwekkend. We vertoonden films met
een maatschappelijk impact, zoals ‘Maar Buiten is
het feest’ en ‘Sorry we missed you’. In Figi in Zeist
vonden tien boekverfilmingen plaats zoals ‘My
Salinger Year’ en ‘Emma’.

Leeskringabonnementen
Een flink aantal leeskringen in Zeist, Soest,
Bilthoven en Bunnik maakt gebruik van het leeskringaanbod, waarbij leeskringen tassen ontvangen
met meerdere exemplaren van een boek en
achtergrondinformatie. Er zijn meer dan 300
mensen lid van een van deze leeskringen.
Jeugdleden
Volwassen leden
Bezoekers
Uitleningen

13.526
9.647
278.865
556.824

Leerkrachten trainen
In vijf bijeenkomsten van de Cursus Open Boek
2.0 krijgen zeven leerkrachten een opleiding tot
leescoördinator.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
Hulp bij apps en computers
Dit jaar werd, na Bilthoven en Zeist, ook de
Bibliotheek in Soest een leslocatie voor digitale
ondersteuning. De Digitale Cafés werkten als eerste
hulp bij computervragen. We hielpen veel bij het
maken van een test- of vaccinatie afspraak en het
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Cursussen

seizoen 2020-2021 compleet hebben moeten
missen. Meestal kwamen we daarmee rond de
2.000 cursisten. Door het coronaseizoen daarvoor
is het lastig om de oude aantallen te halen. We
weten vanuit het vak muziek dat de toeloop groeit
door veel activiteiten te doen en door ook naar
buiten toe zichtbaar te zijn. Gelukkig heeft de
Muziekschool in april wel mee kunnen werken
aan de Kindermuziekweek door basisscholen te
trakteren op mooie workshops.
.

Muziek

Zichtbaar in de maatschappij

De complete muziekafdeling blijft een belangrijke
schakel in participatie, door veel mee te werken
aan externe optredens. Onze leerlingen zijn op veel
plaatsen in de maatschappij te zien. Een voorbeeld
hiervan is ‘Buiten Spelen!’. Ook in 2021 verzorgden
we in samenwerking met Sportief Zeist en Wijkgericht Werken sportieve, muzikale intermezzo’s
voor mensen die door de quarantainemaatregelen
in isolatie zaten. Op deze manier vindt de muziekafdeling steeds meer zijn weg in het maatschappelijk
verkeer. Andere mooie voorbeelden zijn de luistercursussen voor licht demente ouderen, het
muziekproject Ouderen voor Ouderen en Gangconcerten in verzorgingstehuizen. Muziekles
geven is inmiddels niet meer het enige doel van
de Muziekschool. We zijn er trots op dat muziek
steeds meer als middel wordt ingezet in de
maatschappij.

De muziekafdeling heeft ook in
het tweede coronajaar zoveel
mogelijk alle lessen laten plaatsvinden. Inmiddels zijn we
bedreven in het online lesgeven.
We hebben dit jaar vooral gezocht
naar oplossingen en nieuwe
mogelijkheden, zodat we veel
mensen de kans geven om te
genieten van muziek.

Workshops
Na de zomervakantie kreeg de afdeling muziek
weer snel te maken met allerlei beperkende maatregelen. De muziekafdeling organiseerde workshops voor het project KunstHappen voor de jeugd
in de herfstvakantie, om kinderen meer in contact
met kunst en cultuur te brengen.

Cultuurakkoord en Zomer Doeboek

Veel lessen gaan door

Livemuziek maken

Het goede nieuws is dat de muziekcursisten hun
waardering hebben laten blijken dat de instrumentale één op één lessen van hun muziekdocenten
door konden gaan, ook al was dit tot en met half
mei 2021 allemaal online vanwege de nieuwe
lockdown. Een inmiddels bekende ervaring, na de
lockdown van voorjaar 2020. Helaas geldt dat niet
voor alle vormen van samenspel zoals de bands,
orkesten en koren. Deze lessen moesten we uitstellen. Gelukkig hebben we met de docenten wel
een bijzonder docentenconcert kunnen streamen.

In de twee maanden tot aan de zomervakantie
hebben we qua gevoel weer veel goed kunnen
maken; onze cursisten voelden zich gelukkig
doordat ze weer livemuziek konden maken. Onze
docenten organiseren direct voorspeelconcerten
en de popafdeling heeft een leuke workshopdag
in Den Dolder.
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Onder impuls van de Stichting Méér Muziek in de
Klas nemen we het initiatief om alle kinderen in de
regio Bilthoven, Soest en Zeist te verrassen met een
Vakantie Doeboek, vol met leuke culturele spelletjes
en activiteiten. Inmiddels is het fusieproces van
KunstenHuis met RegioCultuurCentrum Idea zo
ver gevorderd, dat het DoeBoek het eerste
gezamenlijke én geslaagde project wordt.
Een prima opmaat voor de fusie: 20.000 boeken
naar 88 scholen in ons bedieningsgebied.
Om het belang van goed cultuuronderwijs in ons
primair onderwijs te bekrachtigen wordt er in bijzijn
van wethouders een Cultuurakkoord ondertekend.

Cursisten
Het algemene beeld is wel dat we bij afdeling
muziek de toestroom van de tweede helft van

Cursisten
Bezoekers producties en evenementen

2.046
1.157
13

Cursussen

Theater

Creatieve oplossingen

Zomerkriebels

In 2021 begonnen we met goede moed, terug in
onze vertrouwde theaterstudio’s. Het cursusprogramma van de kunstencentra in Bilthoven,
Soest en Zeist bestond dit jaar uit een gevarieerd
aanbod op het gebied van circus, theater en
musical voor alle leeftijden en niveaus. Kinderen,
jongeren en volwassenen ontwikkelen hun talenten
en zijn actief met kunst bezig. Als snel brachten
nieuwe maatregelen ons terug bij online lessen.
Dit vroeg om creatieve oplossingen. Naast online
les, gaven we lessen toneel en circus buiten. Omdat
het uitzicht op publiek in de theaters voor een
aantal producties uitbleef, maakten we films.
Het resultaat is prachtige professioneel gefilmde
voorstellingen. Ook streamden we voorstellingen
en vonden er locatievoorstellingen plaats, bijvoorbeeld in de beeldentuin van HazArt. Zodra we weer
op locatie mogen lesgeven, sluiten we ook vele
cursussen met mooie voorstellingen in Theater
Idea af.

In juli en augustus organiseerden we tweemaal een
zomermusical in De Bilt en Zeist. Dit was een vrolijk
driedaags feest voor de kinderen, met als afsluiter
een voorstelling in het theater.

Volop veerkracht
Na de zomer was iedereen enthousiast dat het
nieuwe seizoen weer kon starten. Totdat eind van
het jaar 2021 een nieuwe lockdown volgde. Onze
docenten hebben een enorme veerkracht getoond
en stapten weer over op online lessen.
Cursisten
Bezoekers producties

493
1.031

Alle leerlingen hebben op deze manier toch de
magie van het theater kunnen ervaren. We hebben
dit onder andere te danken aan het enthousiaste en
flexibele theaterteam dat hier hard voor werkt en
dat de cursisten goed aan hen weet te binden.

Histories
Vier spelers van onze talentgroep Theatergroep
MQ deden in april mee aan het online muziektheaterfestival Histories, een succesvolle
samenwerking van hoge kwaliteit.

Optredens op de podia

We zijn trots op de mooie
voorstellingen die we onder
moeilijke omstandigheden hebben
kunnen maken en het plezier in
het toneelspelen dat we onze
leerlingen hebben kunnen geven.
De presentaties waren dit jaar vaak
op een andere manier dan we
gewend zijn. Dat heeft er wel weer
toe geleid dat meer mensen de
eindpresentaties hebben kunnen
zien. Met film konden we meer
mensen bereiken.
14

Alle cursisten van de theater- en musicalklassen
uit De Bilt speelden in mei de voorstelling Alice in
Wonderland en de cursisten uit Zeist speelden de
voorstelling Sjakie en de Chocoladefabriek in
Theater Figi. Deze zijn vastgelegd op film. Een
andere beleving dan voorgaande jaren, maar zeker zo
magisch. In Soest speelden de cursisten in de voorstellingen Zeepbel en Kindkoningin in Theater Idea.

Icarus
Alle zeven productieklassen uit De Bilt en Zeist
bundelden in juli hun krachten tot de grote
gezamenlijke voorstelling Icarus, in Theater Figi.
Dit was een fantastisch spektakel voor alle spelers
en docenten.

Medea Act
De talentgroep Theatergroep MQ maakte een
indrukwekkende filmperformance, met de titel
Medea Act. De eigentijdse film over de Griekse
mythe beleefde in juli 2021 haar live première in
Theater Het Lichtruim.
15

Cursussen

van jazzdance, Streetdance/Hiphop tot yoga- en
pilateslessen.

Dans

Dansen in de lockdown
Het team heeft zich flexibel en sterk opgesteld om
de beste versie te creëren per doelgroep en locatie
voor alle leerlingen vanaf twee jaar t/m tachtig
plussers. In Bilthoven en Zeist hebben we een extra
service voor alle leerlingen gegeven op het Vimeo
kanaal met diverse vooraf opgenomen lessen.
Ook in Soest worden de lessen online voortgezet.
De reguliere lessen zijn zo nodig verplaatst naar
het einde van het seizoen. Ook hebben we een
oplossing gevonden door maandenlang lessen
buiten te geven bij de voetbalvelden in Zeist en
Driebergen, op het buitenplein in de Bilt en op
het schoolplein in Soest, zodat zoveel mogelijk
cursisten konden blijven dansen.

het Zeisterbos. Speciaal voor senioren (60+) en
mensen met Parkinson, Reuma of MS organiseren
wij in Soest cursussen; ‘Dans je fit 60+’ en ‘Dans
wat je kan’. Deze cursussen worden mede mogelijk
gemaakt door On the Move, een buurtsportproject.
Wij zijn in Zeist en De Bilt afgelopen jaar gestart
met een lang gekoesterde wens uit te laten komen
om het welzijnsaspect van dans een grotere plek
te geven in ons aanbod. Dit doen wij o.a. met
optredens bij Woonzorgcentra, die tot dusver
ontroerende resultaten hebben geboekt.
Cursisten
Bezoekers producties en evenementen

1.613
952

Cursisten

We vinden altijd wel een manier
om te dansen, ook in het coronajaar 2021. Buiten, online en in
onze studio’s. Het dansaanbod
verbreedde zich en we richtten
ons op een bredere doelgroep.
Zo kwamen er meer specialisaties
en boden we danslessen voor
kwetsbare groepen in de samenleving. We sloten het seizoen weer
feestelijk af met indrukwekkende
presentaties.
Van Klassiek tot Hiphop
Dansschool EDC heeft in 2021 in De Bilt, Driebergen
en Zeist het gehele kernaanbod aan danslessen aan
de leerlingen kunnen geven ondanks de coronamaatregelen. Het aanbod is gevarieerd, uiteenlopend van High Heels en Breakdance tot de meer
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Het is in Bilthoven en Zeist gelukt om de huidige
leerlingen te behouden en er zijn ook nieuwe
leerlingen gestart, waardoor de dansschool dit jaar
verder gegroeid is in leerlingenaantal. Er is veel
nieuwe aanwas van kinderen tussen de 6 en 12 jaar
en de kleuterdanslessen op alle locaties zijn vol. In
Soest is er wat terughoudendheid om deel te nemen
aan online lessen en groepsactiviteit, dat is te zien
aan het dalende aantal inschrijvingen voor met
name dreumes-, peuter- en kleuterdanslessen.

Eindvoorstellingen

academische dansstijlen Klassiek Ballet, Modern
en Jazz. In Zeist is er meer ruimte gekomen voor
talentontwikkeling, met onder andere een nieuwe
Modern-Klassieke Selectiegroep en is er ingezet
op entertainment met een avondvullend dansprogramma ‘Dance Express’ vanuit de Showdansgroepen.
Het dansaanbod in Soest voor kinderen en
jongeren bestaat uit lessen dans voor elke leeftijd.
Na een speelse kennismaking met dans kunnen
jonge kinderen verder met Dansmix, een combinatie van klassiek ballet, moderne dans en jazzdans of
Streetdance/Hiphop. Ze kunnen ook doorstromen
naar Musical en Circus. Het aanbod voor volwassenen is de laatste jaren verder uitgebreid en varieert

Elk jaar wordt het seizoen in Bilthoven, Soest
en Zeist, afgesloten met een eindvoorstelling.
Dit jaar hebben we dit anders opgelost. Ook bij
de afsluitende eindvoorstellingen moesten we
rekening houden met de coronamaatregelen.
Ouders van de streetdance/hiphop leerlingen
in Soest konden de dansvoorstelling via een
livestream, thuis op de bank bekijken. De dansvoorstelling van de kleintjes tussen 4 en 8 jaar
waren te zien in de indrukwekkende beeldentuin
van Kunststichting Hazart. We hebben een mooie,
aangepaste seizoenafsluiting gecreëerd in Bilthoven en Zeist. Van elke groep maakten we ook
unieke foto’s en video’s als aandenken aan het
dansseizoen. Zo hebben we de mogelijkheden die
er waren volledig en vol inspiratie benut.

Dans voor iedereen
De dansafdeling is er voor alle mogelijke dans- en
beweegliefhebbers. Ook als je altijd van dans gehouden hebt, maar het niet meer aandurft of
het niet meer denkt te kunnen ben je welkom!
De lessen Dansconditie in Zeist zijn een fijne instap,
zo ook de les ‘Beweeg je Fit!’ in de buitenlucht van
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Cursussen

Beeldende
Kunst

Creatief en flexibel
De Beeldende afdeling van KunstenHuis Idea stond
in 2021 in het teken van flexibiliteit en creativiteit.
In een jaar waarin de lessen telkens wisselden
tussen online en live lessen bleven we investeren
in de verbinding met onze cursisten. Het creatief
omgaan met de veranderingen maakte ons sterk.
Vooruitlopend op de fusie, maakten we al gebruik
van elkaars expertise. We verbreedden ons aanbod
door succesvolle cursussen ook op andere locaties
aan te bieden.

Breed aanbod

We hebben het afgelopen jaar
weer gemerkt hoe onze beeldende
cursussen voldoen in de behoefte
aan verbinding die onze cursisten
hebben. Het is ons gelukt om elke
keer een oplossing te vinden om
les te blijven geven. Lessen vonden
soms in de buitenlucht plaats en in
de zomer hadden we een speciaal
programma op een buitenlocatie.
Onze cursisten zijn erg blij dat er
zoveel mogelijk lessen door
konden gaan en dat er zo een
manier is om met elkaar in contact
te blijven. Ons aanbod verbreedt
zich.
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De afdeling Beeldende Kunst heeft een breed
aanbod voor alle leeftijden. Het varieert van
cursussen Tekenen, Schilderen en Beeldhouwen
tot Fotografie en Digitale Media en specialisaties
zoals Japanse Technieken. Kinderen, jongeren en
volwassenen ontwikkelen hun talenten en zijn
actief met kunst bezig. We bieden een groot aantal
jaarcursussen en diverse korte cursussen aan.
Ook is er weer een populair zomerprogramma op
Fort Ruigenhoek.

het einde van het jaar volgde weer een lockdown
en stapten we opnieuw over op online lessen.

Lessen in de lockdown

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden

Online was het toverwoord het afgelopen jaar.
Door individuele begeleiding en workshops hebben
docenten het online lesgeven echt eigen gemaakt.
Dit is in overleg met cursisten en docenten op verschillende manieren ingevuld. Van YouTube lessen
tot lessen op de reguliere tijd, maar dan via Zoom.
Docenten bleven soms zelfs hybride lesgeven; dat
wil zeggen deels op locatie en deels online. Aan

Docenten hebben al hun creativiteit ingezet om
hun cursisten te bereiken en we hebben hier erg
goede reacties op ontvangen. Een voorbeeld hiervan is een prentenboek dat werd getekend door
de volwassenen cursisten Tekenen en Schilderen.
Hier verscheen ook een online uitgave van.
Zodra we na de lockdown weer op locatie mochten
lesgeven, sloten we vele cursussen met mooie
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exposities af. Ook bleven we werk van cursisten
tonen in de vorm van online exposities.

Kunst in de buitenlucht
Op het moment dat we richting de zomer weer live
lessen konden verzorgen, ontstond er een levendig
zomerprogramma. In de buitenlucht haalden we
lessen in en startten we nieuwe zomercursussen
op onze zomerlocatie Fort Ruigenhoek in
Groenekan.

Cursussen

VolksUniversiteit

Nieuwe cursussen
In Soest startten we met succes met de eerste
Jongeren cursus Streetart. De cursussen Tekenen
en Schilderen trokken weer goed aan en de nieuwe
docenten zijn enthousiast begonnen. Nieuw dit jaar
was de cursus Naaiatelier voor kinderen van 10-14
jaar en Kunstig Textiel voor volwassenen. In Bilthoven
en Zeist vernieuwden we ons aanbod met de korte
cursussen Pottenbakken, het Kinderatelier 3D en
nieuwe bijzondere grafische technieken zoals
Carborundumdruk.

Cursisten
Bezoekers exposities en activiteiten

1.404
984

De VolksUniversiteit verzorgt een
totaalaanbod op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling. Het
aanbod varieert van taalcursussen,
lezingen over duurzaamheid tot
computerlessen. De taalcursussen
zijn erg succesvol, zowel in Soest
als in Zeist. We blijven ons
programma uitbreiden om
interessante en laagdrempelig
cursussen te bieden en om
mensen de kans te geven om hun
kennis te verrijken. We maken
het voor mensen toegankelijk om
kennis te maken met het aanbod
van KunstenHuis Idea.

konden oefenen. Vanwege de grote belangstelling
om talen te leren, gaan we het aanbod uitbreiden
naar De Bilt.

Verbinding
Het viel ons dit jaar op, dat de belangsteling voor
de kunstlezingen steeds meer toenam. In deze
lezingen staat steeds een andere kunstenaar of
kunststroming centraal. Dit is een mooie verbinding met het aanbod van de beeldende cursussen
van KunstenHuis Idea, waar we komend jaar verder
op inhaken.

Verbreding
Veel belangstelling voor de talen
De taallessen van de VolksUniversiteit in Soest en
Zeist waren succesvol en elke les kon doorgaan.
Een deel van het programma aan lezingen en
workshops, dat op de planning stond tijdens de
lockdowns, verplaatsten we naar het komende
seizoen. Zeker voor Italiaanse les, maar ook voor
Spaans en Engels is een enorme belangstelling in
Soest en in Zeist. We trokken dit jaar extra docenten aan om tegemoet te komen aan de vraag. De
VolksUniversiteit zorgde dat alle taallessen online
door konden gaan tijdens de lockdown. Zodra het
mogelijk was gingen deze weer verder in de leslokalen, zodat cursisten ook weer in groepsverband
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Er was dit jaar opvallend veel interesse voor
specifieke workshops. De nieuwe kookworkshops
kenden een enorme populariteit. De workshops
Leren handtas maken en Zakelijk tekenen waren
vol en de cursus Schilderen zoals Bob Ross was
opnieuw een groot succes. Het komende jaar
richten we ons daarom meer op het versterken van
de successen en op het uitbouwen van het aanbod
van de VolksUniversiteit in het gehele verspreidingsgebied van KunstenHuis Idea. We verwachten
hiermee op een laagdrempelige manier een brede
doelgroep aan te spreken.
Cursisten

230
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Cultuureducatie in
het onderwijs

materialen uit de natuur die ze op het terrein van
de Boswerf verzamelden. Een ander hoogtepunt
uit het KunstLokaal-programma was het project
Lichtkunst. Leerlingen uit groep 5-6 maakten in de
donkere wintermaanden een lichtsculptuur in de
ateliers van KunstenHuis Idea. Een aantal van deze
lichtsculpturen was te bewonderen tijdens de Kids
Future Light Parade van WinterWonderland Zeist.

Cultuureducatie met Kwaliteit
KunstenCentrum Idea leidde ook in 2021 het
programma Cultuureducatie met Kwaliteit waar
achttien scholen in Soest en Soesterberg aan
deelnemen. Kinderen brengen een bezoek aan hun
culturele omgeving en krijgen hieraan gekoppeld
kunstlessen, medialessen of leesbevordering. Een
aantal workshops uit het programma ging niet
door of werd later ingehaald, gelukkig kon ook een
groot deel wel direct doorgaan.

Kies je kunst
Ook het jaarlijkse project Kies je kunst kon in Soest
met enkele aanpassingen plaatsvinden. Bij Kies je
kunst maken kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar kennis met diverse kunstdisciplines.
KunstenCentrum Idea is projectleider.

KunstenHuis Idea werkt met veel
scholen samen aan kunst- en
cultuurprojecten. Hiermee kunnen
we de creatieve talenten van
kinderen en jongeren tot
ontwikkeling brengen en het leren
aantrekkelijker maken. We ondersteunen kinderen thuis die moeite
hebben met de taal en ontwikkelden een project om het lezen
thuis op een speelse manier te
stimuleren. We maken dus
volop gebruik van de kansen die er
liggen om de kinderen en jongeren
te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Wij merken een enorm
enthousiasme bij kinderen en
bij jongeren voor alles dat we ze
kunnen aanbieden.
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Flexibel aan de slag

PRIMAIR ONDERWIJS
KunstLessen
In 2021 zijn er door scholen massaal KunstLessen
aangevraagd. Scholen zetten een vakdocent muziek, dans, theater of beeldend in voor een lessenreeks in de klas. Hierdoor is het aantal lesuren
enorm toegenomen. In de lockdownperiode begin
2021 konden kunstdocenten met instructiefilmpjes
of online content de leerlingen in het primair onderwijs tóch kunst- en cultuurlessen geven.

KunstLokaal
Voor KunstLokaal stellen we een aanbodgericht
programma samen, waarbij we projecten in samenwerking met lokale partners ontwikkelen.
Zo gaven we aan kinderen uit groepen 3-4 in Zeist
beeldende workshops bij De Boswerf op locatie.
Leerlingen maakten kleine kriebelbeestjes met

We pasten ook geregeld het programma aan.
We dansten op het speelplein, gaven workshops
online en maakten tassen vol cultuureducatie rond
een thema. Ook vonden er allerlei alternatieve
activiteiten plaats: scholen kregen extra leesbevordering, extra materialen op beeldend gebied, de
beschikking over Theater Idea in Soest voor hun
musicals en extra deskundigheidsbevordering op
het gebied van online lesgeven. De cursus Open
Boek, de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten om hen op te leiden tot leescoördinator,
organiseerden we dit jaar online.

Bibliotheek ondersteunt
Ondanks de lockdowns bleven de leesconsulenten
van de Bibliotheek in Soest gewoon op de scholen
werken. Met veel energie verdeelden de medewerkers de wisselcollecties. Het jeugdteam stak veel
energie in het nieuwe project Onderwijsachterstandenbeleid in Soest, waarbij scholen ondersteuning krijgen in leesbevordering met onder andere
leestassen. Vanuit de Schoolmediatheekdienst
stelden de medewerkers 85 collecties voor de basisscholen in Soest samen.

VoorleesExpress

thuis extra aandacht krijgen. Ondanks dat vrijwilligers lange tijd niet bij de gezinnen langs konden
komen is de VoorleesExpress alsnog bij nieuwe
gezinnen gestart. In totaal hadden achttien
gezinnen een coach die de ouders stimuleert
om thuis ook aan de kinderen voor te lezen.

Tassen vol leesplezier
Met het taalstimuleringsproject Onderwijskansen Voorleespret Soest ontwikkelde Bibliotheek Soest
in samenwerking met vier basisscholen en zeven
peuterspeelzalen voorleestassen met opdrachten.
Hiermee stimuleerden we het voorlezen thuis. Ook
ondersteunde en adviseerde de Bibliotheek de
leerkrachten en pedagogisch medewerkers op het
gebied van taalonderwijs.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Lessen en workshops
In de eerste maanden van 2021 gingen onze
beeldende- en theaterlessen voor slechtziende en
blinde jongeren op VSO Bartiméus onverminderd
door. Vanaf mei hebben we het schooljaar met veel
enthousiasme afgesloten met onder andere twee
meerdaagse voorstellingsprojecten op NXT Doorn
en het OVMZ. Dit jaar niet met live publiek, maar
met een filmregistratie. Ook gaven we kunstworkshops op het Seyster College en VSO Heuvelrug,
met steun van de Gemeente Zeist in het kader van
Jongeren in coronatijd.

Shout out!
We startten in mei 2021 een nieuw project: Shout
out! op de Entreeopleiding voor Anderstaligen
(mbo) in Amersfoort. Een lessenserie met spoken
word en beeldende kunst. In het schooljaar 20212022 is Shout out! uitgebreid met muziek.
Vanaf september kwam alles echt weer volop op
gang. Nieuwe projecten dit schooljaar waren een
kunstlessenserie 3D kunst in keramiek, metaal
en glas voor de Atelierklas op het Aeres VMBO in
Maartensdijk en Theaterlessen in de themaweken
op VSO Heuvelrug in Zeist.

Cultuurdagen
Voor het voortgezet onderwijs vonden er in Soest
net als andere jaren cultuurdagen voor 3vmbo en
4havo en verschillende lessen op vrijdagmiddag
plaats.
Scholen
Klassen
Projecten
Lesuren

74
538
137
4.837

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen in
Soest, die moeite hebben met de Nederlandse taal,
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Podia

THEATER IDEA SOEST
Theater Idea kende een seizoen van sluiten en
weer opengaan. Door de lockdown annuleerden
of verplaatsten we veel voorstellingen. We informeerden onze theaterbezoekers direct over de
veranderingen. Tussentijds zetten we sterk in op
samenwerking met de gemeente om een nieuw
ventilatiesysteem te installeren in het tweede
kwartaal. Na de lockdown vonden er in juni en juli
voorstellingen van het KunstenHuis plaats, werden
er voorstellingen gestreamd en stond er een groots
Muziekfestijn geprogrammeerd. Met man en macht
werkten alle medewerkers aan het programma van
het seizoen 2021-2022. We konden gelukkig half
juni weer starten met de online kaartverkoop. In
augustus verscheen de brochure van Idea Soest
huis-aan-huis. Na de zomervakantie nam ook de
verhuur gelukkig weer wat toe en vanaf september
vonden er eindelijk weer voorstellingen in Theater
Idea plaats.
Het programma bestond uit zowel bekende namen
als aanstormend talent met de caberatiers Alex Ploeg,
Pieter Derks, Jan Beuving en Youp van ’t Hek, de
acteurs Daniël Boissevain en Debby Peter en de
muzikanten Alexander Broussard en de ABBA tribute band. We genoten weer van uitverkochte zalen
en bij de laatste voorstelling stond de hele zaal in
Theater Idea op zijn kop. Half december moesten
we de deuren toch weer sluiten.

THEATER HET LICHTRUIM

Voor podia en artiesten was het
afgelopen jaar een lastige periode,
waarin we continue moesten
inspelen op de actualiteit en soms
binnen een dag schakelden van
volle zalen naar dichte deuren en
naar testen voor toegang.
Onze artiesten waren blij als ze
weer voor een volle zaal mochten
spelen, maar het jaar eindigde
toch weer met dichte deuren.
Gelukkig heeft ons publiek nog
van een aantal prachtige avonden
kunnen genieten.
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Vanwege de welbekende pandemie was het relatief
rustig qua professionele voorstellingen in Theater
Het Lichtruim. Des te drukker was de zaal bezet
met onder andere theater- en danslessen van het
KunstenHuis en externe verhuur. Door de grootte
is de zaal erg geschikt voor groepen op 1,5 meter
afstand die normaal gesproken gebruik maken van
een kleinere zaal. Ons publiek kon in het najaar
genieten van een aantal pianoconcerten uit de
Internationale Pianoserie. Vooral het concert van
Bernd Brackman - die op ongeëvenaarde wijze
werken van Beethoven speelde - werd druk
bezocht en kreeg lovende reacties. Bij het enthousiaste concert van Joris Linssen & Caramba was de
zaal net als eerdere jaren volledig uitverkocht! Ook
kon Stichting Kunst en Cultuur in De Bilt eindelijk
hun filmhuisfilms weer draaien en vertoonden zij
onder andere het prachtige Green Book.
Bibliotheek Bilthoven startte dit jaar met een serie
kinderfilms op zondag, waarvan de bezoekersaantallen veel beloven voor de toekomst.
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POPPODIUM DE PEPPEL
Dit jaar was opnieuw een jaar met weinig livemuziek in ons Poppodium De Peppel. Het eerste
half jaar vonden geen concerten plaats.
We focusten ons daarna op de Slottuinconcerten,
maar na een drukke voorbereidingsperiode kon
deze jaarlijkse concertreeks in de tuin van Slot Zeist
toch geen doorgang vinden. Gelukkig heeft onze
concertzaal niet leeg gestaan. Zo gebruikte
Zeister jazzmuzikant Mark Alban Lotz Poppodium
De Peppel om een intiem concert te filmen, werd
de zaal aan externen verhuurd en gebruikt voor
lessen en activiteiten van het KunstenHuis.
Waar we in de eerste helft van het jaar geen
concerten konden organiseren, begonnen we na
de zomer vol goede moed aan een nieuw seizoen.
Na anderhalf jaar vond dan eindelijk het eerste
concert weer plaats: De Kift. We zetten stoelen
neer om aan de coronamaatregelen te voldoen
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en controleerden op QR-codes. Vanwege de hoge
kaartverkoop werden het bij De Kift en Def
Americans zelfs twee shows op één avond.
Daarna mochten we de stoelen gelukkig weer
opruimen en volgde een aantal als vanouds
drukbezochte avonden met New Cool Collective,
The Beatles tribute en ontvingen we als bijzondere
gast niemand minder dan Chris Jagger, de broer
van Rolling Stone Mick Jagger. De jamsessie was
drukker dan ooit, met nieuwe muzikanten uit de
hele regio. Het is duidelijk dat ons publiek livemuziek heeft gemist. Alle concerten die in de
laatste maanden van het jaar verzet werden
vanwege de nieuwe lockdown krijgen een
mooie plek in 2022.

Theater Het Lichtruim
Producties
Bezoekers
Theater Idea
Producties
Bezoekers

11
408

24
1.608

Poppodium De Peppel
Producties
Bezoekers

7
1.099

Theater De Klinker
Producties
Bezoekers

4
112

Theater De Egeling
Producties
Bezoekers

2
77
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Cultuur
& Samenleving

Cultuur & Samenleving blijft actief
Het jaar 2021 kenmerkte zich als het jaar van de
bestendiging van projecten, in verbinding blijven
met elkaar en van de verkenning van nieuwe mogelijkheden voor de periode na corona. De afdeling
Cultuur & Samenleving kon in aangepaste vorm
haar activiteiten voortzetten, verdiepen en uitbreiden. Dit leidde tot hartverwarmende berichten van
ouders, die blij waren dat hun kinderen naar
KunstExpress konden blijven gaan, van mantelzorgers, die hun dementerende partner gewoon
naar Schilderen Plus konden brengen en van
jongeren, die hun maatje konden blijven ontmoeten
binnen ArtExpress. Ook jongeren van Launch Your
Future vonden het fijn dat ze zich konden
verdiepen in kunst en richten op hun toekomst.

Inspelen op de actualiteit
Ondanks de maatregelen, bleven we in staat om in te
spelen op de actualiteit en om de maatschappelijke
vraagstukken op te vangen. Dit deden we bijvoorbeeld door tijdens de vaccinatierondes in de
verzorgingshuizen een muziekdocent op te laten
treden en door onze ruimtes beschikbaar te stellen
voor maatschappelijk organisaties, bijvoorbeeld
met het project De Gele Ballon in De Bilt, waarin
kinderen van nieuw in Nederland aangekomen
gezinnen muziekles krijgen.

Met de afdeling Cultuur &
Samenleving dragen we bij aan
het realiseren van een inclusieve
samenleving, waarin echt ruimte
is voor diversiteit, respect voor
elkaars verschillen en oog voor
de overeenkomsten tussen ons.
Hier willen we het voortouw in
nemen. Met elkaar en voor elkaar,
vanuit de gedachte dat iedereen
mee kan doen.
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Daarna werkte de jongerencultuurcoach in Soest
met subsidie van het VSB fonds aan de opzet van
een Royal Rhytm drumband.

Taalhuizen bij de Bibliotheek
De behoefte bij Taalhuisdeelnemers en -vrijwilligers
om elkaar fysiek te zien was groot. Mensen namen
deel aan wandelgroepjes en oefenden lopend het
spreken in de Nederlandse taal. Voor de taalvrijwilligers organiseerden we lezingen en
workshops over online taalhulp en intercultureel
communiceren. De vrijwilligers gaven veel online
les. Zo bleef de taal van de deelnemers verbeteren.
Na de zomer startten de taalcafés in Soest zelfs
met 60 nieuwe deelnemers, leesclubs worden
steeds meer een onderdeel van de taallessen.
De Bibliotheek heeft veel boeken in makkelijke taal
met aansprekende verhalen. Zo kunnen deelnemers elke dag hun taalkennis vergroten.

Noodopvang Huis ter Heide
Twintig vrijwilligers van Taalhuis Zeist hielpen vanaf
september Afghaanse evacués, zodra zij in de
noodopvang van Huis ter Heide terechtkwamen
om de Nederlandse taal te leren. Het is pionieren,
met veel succes. De deelnemers en vrijwilligers
maakten mooie contacten met elkaar en de
nieuwkomers spreken steeds beter Nederlands.

Toekomstbeeld voor jongeren

Effecten van taalhulp

Launch your Future is een cultureel talentontwikkelingsprogramma voor jongeren in de gemeenten
De Bilt, Bunnik, Soest, Wijk bij Duurstede en Zeist.
In aangepaste vorm en door mee te bewegen met
de maatregelen rondom corona, lukte het ons om
groepjes jongeren bij elkaar te krijgen. We sloten
Launch Your Future af met indrukwekkende eindpresentaties. Met de fusie tussen KunstenHuis en
Idea is het werkgebied van Cultuur & Samenleving
vergroot. In de komende periode zal dan ook de
nadruk liggen op het verkennen van het maatschappelijke veld en kennismaking met het sociale
domein in de nieuw aangesloten gemeentes.

In Soest startten we met een monitor om de
ontwikkeling van taaldeelnemers te volgen. Het
resultaat van de taalhulp was duidelijk zichtbaar.
Deelnemers leerden beter spreken, kregen een
grotere woordenschat en konden zo meer
deelnemen aan het maatschappelijke leven.

KunstExpress en ArtExpress
Met de projecten KunstExpress en ArtExpress
bieden we kinderen en jongeren een maatje, dat
met ze op onderzoek uitgaat in de kunstwereld.
Zo ontdekken ze het plezier van samen kunst maken.

Informatiepunt Digitale Overheid
In Soest en Bilthoven openden we informatiepunten in de Bibliotheek, waar inwoners terecht
kunnen met hun vragen over diensten van de
overheid en overheidswebsites, zoals de belastingdienst, DUO en de RDW. Hier krijgen ze antwoord
op vragen, zoals wat er nodig is voor het aanvragen
van het rijbewijs, hoe ze digitaal een boete kunnen
betalen of welke toeslagen er zijn. We trainden
onze medewerkers om deze informatie te kunnen
geven. In Bunnik en Zeist openen we in 2022 een
informatiepunt.

Jongerencultuurcoach
De jongerencultuurcoach in Soest zette zich tijdens
de lockdowns in om jongeren op te zoeken,
content op het nieuwe jongerenplatform Young
Kreators te delen en podcasts met jongeren te
maken.

Deelnemers cultuurprojecten
Taalhuis cursisten

162
398
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Samenwerking
& Amateurkunst

Verbinding in cultureel aanbod
KunstenHuis Idea is penvoerder voor Cultuur in
De Bilt, Cultuur in Zeist en voor de cultuurmakelaar
in Zeist. De cultuurmakelaar legt de verbinding tussen
amateur- en professionele cultuurinstellingen en
verschillende kunstinstellingen en cultuurinitiatieven. Het doel is om zo een volwaardig en divers
kunst- en cultuuraanbod te ontwikkelen, waar alle
bevolkingsgroepen zich in cultureel opzicht vertegenwoordigd voelen.
Cultuur in De Bilt en Cultuur in Zeist informeren
de inwoners over het culturele aanbod, zoals de
programmering van de lokale podia en beeldende
kunst. Het is het startpunt voor informatie over
het aanbod op de lokale podia, festivals en kunst
projecten. KunstenHuis Idea verzorgt de informatie
en communicatie voor De Bilt en Zeist met de
websites en nieuwsbrieven.

Cultuurpunt Soest

We stimuleren het genieten van
cultuur met samenwerkingsprojecten in onze regio. We informeren over de culturele activiteiten
in De Bilt, Soest en Zeist. Ook
werken we mee aan festivals om
kunst, cultuur en sport weer onder de aandacht van de inwoners
te brengen. Door samenwerking
met de KunstUitleen bieden we de
mogelijkheid om cultuur ook in
de woonkamer en op kantoor te
brengen.
Cultuur Herstart Festival
Op 25 en 26 september 2021 vindt in Soest het
Cultuur Herstart Festival plaats. Idea is onderdeel
van de organisatie en draagt in belangrijke mate bij
aan de programmering van het festival. De cultuurconsulent levert als projectleider van het programma
in Soesterberg een grote bijdrage. Meer dan 50
grote en kleinere culturele instellingen doen mee
en bieden een programma van livemuziek, dans,
theater, lezingen, workshops en kunst.
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Het Cultuurpunt bleef het culturele veld ook in
coronatijd ondersteunen. Zij bood ondersteuning
aan diverse werkgroepen, waaronder die voor de
uitreiking van de jaarlijkse Cultuurprijs. Cultuurpuntmedewerkers verzorgden ook in 2021 de
culturele agenda, droegen bij aan de websites
cultuurpuntsoest.nl en uitinsoest.nl en verzorgden
de promotie op sociale media. De cultuurconsulent
stuurde nieuwsbrieven met tips en advies over regelgeving op gebied van corona, steunmaatregelen
en fondsen aan culturele organisaties.
Bij Idea genieten kinderen en volwassenen van
de workshops en de lezing en kijken ze naar een
theatervoorstelling, optredens van Brandstof en
een presentatie van Dance & Direct.

Coronaherstelplan

Het Cultuurpunt in Soest organiseerde ook een
speciale workshopdag Cultuur Online. Deelnemers
uit het culturele veld oefenden met professionele
camera’s beeld opnemen, monteren, geluid,
belichting en streaming.

De cultuurconsulent begeleidde dit jaar opnieuw
het jongerenproject Brandstof en organiseerde
samen met Brandstof een geweldig Muziekfestijn.
In totaal traden maar liefst achttien artiesten en
bands uit Soest en Soesterberg op. Ook ondersteunde de cultuurconsulent het Jeugdfonds Sport
en Cultuur en het Buurtsportcoachproject On the
move.

Cultuurprijs
Dit jaar vond de uitreiking van de Cultuurprijs plaats
via een livestream vanuit Theater Idea. De prijs ging
naar het Pop-up Museum een initiatief van de
cultuurconsulent samen met de ouderenorganisaties SWOS en Lyvore.

KunstUitleen
De specialist KunstUitleen verleende door de
lockdown veel ondersteuning bij verschillende
projecten waaronder het project Jet en Jan bij
Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook bleef de
KunstUitleen inzetten op exposities en projecten
in het onderwijs en het sociaal domein. In mei
organiseerde de KunstUitleen bijvoorbeeld een
expositie in het voortgezet speciaal onderwijs De
Lasenberg. Na de zomer vonden er voorbereidingen plaats voor activiteiten tijdens de Open Dag.
Tijdens deze Open Dag werkte de KunstUitleen
mee met kunstwerken aan de Visual Thinking
Strategy training die dag. In september verzorgde de Kunstuitleen een workshop in het kader
van de week van de Eenzaamheid. Ook richtte de
Kunstuitleen op verzoek van de SWOS een expositie in van schilderijen naar aanleiding van Wereld
Alzheimer Dag. Er zijn meer dan 1.200 kunstwerken
uitgeleend door de KuntUitleen.

De langdurige beperkende maatregelen hebben
veel mensen in een isolement gebracht. De
gemeente De Bilt schreef een coronaherstelplan
om inwoners te stimuleren weer deel te nemen
aan sport en cultuur. KunstenHuis Idea is de
penvoerder voor de organisatie van de activiteiten
die georganiseerd worden, zoals de ontmoetingsdag De Bilt gaat Open.

De Bilt gaat Open
De culturele organisaties en sportverenigingen
presenteerden zich op 25 september tijdens De
Bilt gaat Open. Het KunstenHuis en de Bibliotheek
lieten zich zien, KunstenHuis Idea verzorgde alle
communicatie-uitingen samen met de Gemeente
De Bilt en de feestelijke opening vond plaats met
een interactieve drumperformance voor het
Lichtruim.
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Personeel
& Organisatie

Veerkracht
Wij zijn trots op ons team betrokken medewerkers,
ZZP’ers en vrijwilligers. In 2021 moesten wij
verschillende keren door nieuw coronabeleid onze
dienstverlening aanpassen of annuleren.
De polarisatie in Nederland met betrekking tot het
coronabeleid is ook merkbaar geweest binnen de
organisatie, wat een extra beroep deed op inzet en
flexibiliteit van onze medewerkers. Conclusie is dat
onze medewerkers en vrijwilligers beschikken over
een enorme veerkracht en wil om hun werk
te doen.

Medewerkers en ZZP’ers
Ook in 2021 konden zowel Idea als het
KunstenHuis De Bilt-Zeist vertrouwen op een
enthousiast en hoog gekwalificeerd docententeam
en betrokken en gedreven medewerkers. Eind 2021
waren er bij KunstenHuis De Bilt-Zeist ruim 200
mensen werkzaam, onderverdeeld in medewerkers
in dienst (38 fte) en ZZP’ers. Bij Idea waren er
precies 100 mensen in dienst met een fte van 49,2.
In beide instellingen hebben de meeste medewerkers een parttime dienstverband.

Vrijwilligers
Beide organisaties kunnen rekenen op de
onmisbare hulp van een groot aantal enthousiaste
vrijwilligers. Bij Idea waren dat er bijna 200, bij
KunstenHuis de Bilt-Zeist 50. Uit een enquête bij
Idea in mei 2021 onder vrijwilligers bleek dat 87%
van de vrijwilligers zich gewaardeerd voelt.

Ziekteverzuim

We merkten dit jaar hoe onze
medewerkers er alles aan doen
om de activiteiten voor onze
klanten door te laten gaan en wat
een enorme flexibiliteit ze daarin
tonen. Ook onze vrijwilligers
bleven zich inzetten waar het
maar mogelijk was.
We keken dan ook uit naar een
nieuwe organisatie, waarin we één
worden en we elkaars krachten
nog meer kunnen versterken.
32

Het ziekteverzuimpercentage van Idea in 2021 was
6,2%. Een lichte stijging ten opzichte 2020: 5,8%.
Bij het KunstenHuis was dat iets lager in 2021 4,8%.
Het landelijke percentage in onze branche komt
uit op 5,7%.

Erkenning leerbedrijf
Beide organisaties zijn door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
erkend als leerbedrijf voor mbo-studenten. Een
groep medewerkers is opgeleid tot stagebegeleider
en er lopen jaarlijks diverse studenten stage bij
verschillende afdelingen.

Raad van Toezicht
In het voorjaar van 2021 is de structuur van het
KunstenHuis veranderd van bestuursmodel naar
Raad van Toezicht-model. Idea had deze structuur
al. Beide Raden van Toezicht hebben in gezamenlijke vergaderingen de resultaten van het vooronderzoek en de processtappen op weg naar een
fusie per 1 januari 2022 besproken.

In het najaar van 2021 waren er gesprekken met
de beide toezichthoudende organen over het
uitbreiden van de Raad van Toezicht van 7 naar 9
leden. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat de
statuten begin 2022 worden aangepast en een
achtste lid, J. Beerda, voor 2022 kan toetreden
en een extra lid voor de portefeuille financiën kan
worden aangetrokken.

Samenstelling Raad van Toezicht
De samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht
van de fusieorganisatie bestaat uit leden van beide
Raden en ziet er vanaf 1 januari 2022 er als volgt uit:
De heer J. de Viet (Voorzitter)
Hoofdfunctie: Programmamanager,
Projectmanagementbureau,
Gemeente Utrecht
Nevenfuncties: Geen nevenfuncties
Benoeming:
1e termijn vanaf 1 januari 2016,
2e termijn sinds januari 2020, 4 jaar
Mevrouw B. ten Bokum (Bestuurslid)
Hoofdfunctie: Strategisch Bestuursadviseur
Gemeente Kampen
Portefeuille:
Algemeen lid met aandacht voor
bestuurlijke vraagstukken en
vastgoedzaken
Benoeming:
1e termijn vanaf 1 september 2020,
4 jaar
De heer M. Haaijer (Secretaris)
Hoofdfunctie: Advocaat bij Labor advocaten Zeist
Nevenfuncties: Bestuurder Stichting Labor HR
Professionals, voorzitter
Portefeuille:
Juridische zaken
Benoeming:
1e termijn vanaf 1 juni 2017, 4 jaar
De heer W. Langeveld (Bestuurslid)
Hoofdfunctie: Manager en plaatsvervangend
directeur Nierstichting
Nevenfuncties: Lid RvT Handjehelpen, Bestuurslid
en secretaris Stichting Collecte
Plan, Lid Programmaraad
‘Samensmelting Nederland
Filantropieland (NLFL) en Goede
Doelen Nederland’
Portefeuille:
Marketing & Communicatie
Benoeming:
1e termijn vanaf 1 januari 2018,
4 jaar
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Mevrouw E.B.E. Roos (Bestuurslid)
Hoofdfunctie: Programma adviseur Risk &
Compliance Zilveren Kruis
Nevenfuncties: Lid RvT Van der Hucht Stichting in
Soest
Portefeuille:
Financiën
Benoeming:
1e termijn vanaf 1 januari 2018,
4 jaar
De heer L. Valstar (Bestuurslid)
Hoofdfunctie: Manager marketing en
communicatie
Nevenfuncties: Geen nevenfuncties
Portefeuille:
Algemeen lid met extra aandacht
voor communicatie en marketing
Benoeming:
1e termijn vanaf 1 juni 2017, 4 jaar

OR
De Ondernemingsraad van het KunstenHuis De
Bilt-Zeist en Idea zijn in 2021 intensief in gesprek
geweest met directie, de medewerkers en elkaar.
De Ondernemingsraden hebben advies gegeven
over de organisatieontwikkeling van KunstenHuis
en Idea en over de voorgenomen aanstelling van
een verkenner/consultant voor nader onderzoek
ten aanzien van mogelijke samenwerking tussen
beide organisaties.
Daarnaast hebben beide ondernemingsraden
gezamenlijk advies gegeven over de voorgenomen
fusie en een deeladvies om een MT voor de
fusieorganisatie aan te stellen. Ook gaven zij
instemming en advies over het voorstel voor de
interne regelingen.

Mevrouw A. Veldhuizen (Bestuurslid)
Hoofdfunctie: Zelfstandig organisatieadviseur
partner/mede eigenaar van
Bureau Okapi
Nevenfuncties: Geen nevenfuncties
Portefeuille:
HR, voordracht OR,
lid renumeratiecommissie
Benoeming:
1e termijn vanaf 1 januari 2017,
2e termijn sinds januari 2021,
niet herkiesbaar

Governance Code Cultuur
Het KunstenHuis en Idea
hanteren de Governance Code
Cultuur (GCC) als instrument
voor goed bestuur en goed
toezicht voor het bestuurdirectie-model, zoals is aangegeven in de GCC 2019[1].
De acht principes van de code
vinden als zodanig hun toepassing in de bestuurspraktijk van
beide organisaties.
Beloningsbeleid Idea
Het beloningsbeleid vindt plaats volgens de cao
Openbare Bibliotheken en cao Kunsteducatie.
Het salaris van de beider directeuren van Het
KunstenHuis en Idea voldoet aan de Wet Normering
Topinkomens. De accountant heeft dit vastgesteld
bij de jaarrekeningcontrole.
Het KunstenHuis en Idea houden zich hierbij aan
de aanpassingen van de GCC voor het
bestuursmodel.
[1]
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Bijlage de Bibliotheek in 2021
Kengetallen
Jeugdleden
Volwassen leden
Uitleningen
Openingsuren per week
Bezoekers

Totaal 2021
13.526
9.647
556.824
200
278.865

Gemeente De Bilt
2021
2020
Bilthoven
Bilthoven
3.396
3.554
2.457
2.550
148.168
156.573
46,5
46,5
80.654
79.575

Jeugd Primair onderwijs
Groepsactiviteiten
Bereikte scholen en kinderopvang*
Leerlingen groepsactiviteiten
Lesuren groepsactiviteiten

193
108
5.104
6.810

60
26
1.639
2.024

Jeugd Voortgezet onderwijs
Leerlingen groepsbezoeken

80

Zeist
80

Boeken in School
Scholen klassikaal lenen
Boeken klassikaal lenen
Scholen met De Bibliotheek op School
Uitleningen De Bibliotheek op School
Aantal scholen in/naast
Bibliotheekgebouw
Jeugdactiviteiten**
Deelnemers
Volwassenen
Taalhuizen
Taalcursisten
Deelnemers groepsactiviteiten
Deelnemers vrijwilligerstraining

26
4.069
17
20.047
8

Bilthoven
4
324
1

2021
2020
Maartensdijk Maartensdijk
417
458
258
275
18.130
19.576
13,5
13,5
11.445
12.781

61
27
1.244
1.506

5
4
165
210

6
5
199
204

Bunnik
5
844
3
2.602

Soest
17
2.901

Zeist
0
0
14
17.445

2

4

-

Gemeente Bunnik
2021
2020
Bunnik
Bunnik
1.196
1.205
672
677
56.577
57.544
25,5
25,5
21.880
18.975

14
13
415
564

17
12
428
333

Gemeente Soest
2021
2020
Soest
Soest
3.028
3.190
2.016
2.105
126.186
137.016
53,5
53,5
67.464
76.504

50
24
1.249
1.075

31
24
837
890

Gemeente Zeist
2021
2020
2021
2020
Soesterberg Soesterberg
Zeist
Zeist
490
554
4.999
4.949
262
277
3.982
3.932
17.203
15.171
190.560
199.059
16
16
44,5
44,5
12.157
11.900
85.265
92.236

2
3
54
68

3
4
55
61

62
38
1.582
2.869

68
38
1.720
2.897

1

3.292

398
152
68

Gemeente De Bilt
2021
2020
141
150
40
40
26
30
Gemeente
De Bilt
562
92

Gemeente
Bunnik
-

Gemeente Soest
2021
140
82
19
Gemeente
Soest
346
20

2020
110
125
42

Gemeente Zeist
2021
2020
117
30
28
23
-

Gemeente
Zeist
1.100
457

Literaire activiteiten
Deelnemers lezingen literaire schrijvers
Bezoekers literaire film

2008
569

Samen lezen/ Thuis lezen
Deelnemers literiare leesgroep
Bibliotheek aan Huis leden

344
126

112
54

24
4

96
22

112
46

Media- en Digitale cursussen
Deelnemers digitale cursussen
Bezoekers digitaal café

217
59

112
44

32
-

15

73
-

* inclusief peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang
** zoals Nationale Voorleesdagen, Kinderboekenweek, Kindercolleges en Voorleesochtenden

36

37

Bijlage Muziek in 2021

Bijlage Theater in 2021
Muziek

Cursisten
Interne evenementen en producties
Bezoekers interne evenementen en producties
Lessen instrumentaal
Accordeon
Altviool
Barokfagot
Barokhobo
Bariton Tuba
Basgitaar
Blokfluit
Cello
Contrabas
Dwarsfluit
Elektrische gitaar
Fagot
Gitaar
Harp
Hobo
Hoorn
Kerkorgel
Keyboard
Keyboard klassiek
Klarinet
Klavecimbel
Luit
Piano pop/jazz
Piano
Saxofoon
Slagwerk
Traverso
Trombone
Trompet
Ukelele
Viool
Viola da gamba
Zang klassiek/musical
Zang pop/jazz
Totaal
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Totaal
2.046
28
1.157

32
8
2
10
56
59
34
23
7
185
46
10
5
37
9
35
6
15
43
355
82
59
2
14
40
13
108
6
33
82
1.416

De Bilt
660
7
387

10
1
2
22
39
10
6
3
84
15
10
8
1
18
6
15
31
82
23
21
1
6
19
7
38
6
11
18
513

Zeist
1.386
21
770

22
7
2
8
34
20
0
24
17
4
101
31
5
29
8
17
12
273
59
38
1
8
21
6
70
22
64
903

Theaterschool
Cursisten
Voorstellingen eigen producties
Bezoekers producties
Producties Theater
Voorstelling
Film Alice in Wonderland 1 online
Film Sjakie & De Chocolade Fabriek 1 online
Film Alice in Wonderland 2 online
Film Sjakie & De Chocolade Fabriek 2 online
Who's Watching | Theater MQ online
HiStories | Productieklas Jolijn online
Alice In Wonderland cast A
Alice In Wonderland cast B
Sjakie en de Chocoladefebriek cast A online
Sjakie en de Chocoladefebriek cast B online
Circuspresentatie
Presentatie musicalklas
Icarus | Productieklassen online
Zomerkriebels
Zomerkriebels
Kies je Kunst Soest
Bezoekers theaterproducties
Totaal bezoekers theaterproducties

Totaal
493
19
1.031

De Bilt
178
6
340

Soest
75
6
172

Zeist
240
7
519

Datum
januari
januari
februari
februari
maart
april
mei
mei
mei
mei
mei
juni
juli
juli
juli
diverse data

De Bilt
83

Soest

Zeist
23

22
19
110
122
40
45
111
129
65
107
100
12
27
340
1.031

16
172

519
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Bijlage Dans in 2021
Dans
Cursisten
Voorstellingen eigen producties
Bezoekers eigen producties
Films voorstellingen Danschoreografie
Films cursisten Dans
Aantal overige activiteiten
Bezoekers overige activiteiten
Producties dans
Voorstelling
Kinderdans groep Soest
Kinderdans groep Soest
Looborg Zeist / Selectie
show Zeist 12+
St. Huize het Oosten /Selectie Klassiek Modern Zeist 15+
Battle Breakdance De Bilt
door 6-13+
Kinderboekenweek De Bilt
door selectie Driebergen 9+
Kinderboekenweek Soest
door selectie Driebergen 9+
Warande Zeist door selectie
show groep Zeist 21+
Totaal

Bijlage Beeldende Kunst in 2021

Totaal
1.635
8
466
110
1.480
14
486

De Bilt
327
1
133
4
155

Soest
186
2
108
-

Zeist
911
3
225
5
210

Driebergen*
211
2
5
121
*Dependance

Datum
mei
mei

Bezoekers
33
25

De Bilt
-

Soest
33
25

Zeist
-

juni

75

-

-

75

juni

75

-

-

75

juli

80

80

-

-

oktober

-

53

-

-

oktober

50

-

50

-

oktober

75

-

-

75

466

133

108

225

Beeldende Kunst
Cursisten
Exposities beeldende kunst
Bezoekers exposities
Overige activiteiten
Bezoekers overige activiteiten

Exposities
Grote portretten
Kunstroute Kunstkring BeeKk
Landschap vanuit de trein
Love, Loss and Laughter
Grafische Kunstvormen Online
Verhalen in pen & aquarel Online
Kies je Kunst
Bezoekers exposities

40

Totaal
1.404
9
859
8
125

De Bilt
536
2
130
2
40

Soest
319
3
120
3
29

Zeist
549
2
290
3
56

Online
2
319
-

Bezoekers

De Bilt
80
50
130

Soest
120
120

Zeist
150
140
290

Online
116
203

859

319
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Bijlage VolksUniversiteit in 2021
VolksUniversiteit
Cursisten
Lesuren cursussen

Totaal
230
21.035

Soest
187
20.121

Zeist
43
914

Bijlage Cursussen in 2021
Cursisten per afdeling 2020-2021

Beeldende kunst 2D + digitaal
Beeldende kunst 3D
Beeldend totaal

2021
Totaal
964
440
1.404

2020
Totaal
944
494
1.438

2021
De Bilt
356
180
536

2020
De Bilt
356
169
525

2021
Soest
138
181
319

2020
Soest
142
186
328

2021
Zeist
470
79
549

2020
Zeist
446
139
585

Theater
Dans

493
1.635

512
1.615

178
327

222
369

75
186

77
191

240
911

213
862

211

193

Muziek instrumenten
Muziek overig
Muziek totaal
Totaal cursisten

1.416
630
2.046
5.578

1.369
567
1.936
5.501

513
147
660
1.701

528
153
681
1.797

580

596

903
464
1.367
3.067

841
414
1.255
2.915

19
19
230

193

138
181
319

Soest
t/m 20
31
55
86

Soest
21 +
107
126
233

470
79
549

Zeist
t/m 20
65
0
65

Zeist
21+
405
79
484

75
186
580

46
104
236

29
82
344

240
911
903
464
1.367
3.067

215
580
625
295
920
1.780

25
331
278
169
447
1.287

Discipline

2021
Driebergen*
-

2020
Driebergen
-

Cursisten per leeftijdscategorie 2021 (t/m 20 jaar en ouder dan 21 jaar)
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356
180
536

De Bilt
t/m 20
40
12
52

De Bilt
21+
316
168
484

Theater
Dans
Muziek instrumenten
Muziek overig
Muziek totaal
Totaal cursisten

178
327
513
147
660
1.701

156
280
320
74
394
882

22
47
193
73
266
819

Bijzondere kortingsregelingen
Aantal U-pas
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Stichting Leergeld

Aantal
31
44
14

Discipline

De Bilt

Beeldende kunst 2D + digitaal
Beeldende kunst 3D
Beeldend totaal

Soest

Zeist

Driebergen*
211
19
19
230

Driebergen
t/m 20
211
19
19
230

Driebergen
21 +
0
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Bijlage Cultuureducatie in 2021
Cultuureducatie op scholen

Totaal

De Bilt

Soest

Zeist

Elders

Scholen primair onderwijs
Klassen primair onderwijs
Leerlingen primair onderwijs
Uren cultuureducatie primair onderwijs

59
430
12.063
3.916

17
117
3.276
1.452

18
122
3.439
358

22
176
4.928
2.048

2
15
420
58

Scholen voortgezet onderwijs
Klassen voortgezet onderwijs
Leerlingen voortgezet onderwijs
Uren cultuureducatie voortgezet
onderwijs

15
108
2.273

3
10
258

1
9
240

8
76
1.539

3
13
236

921

48

45

632

196

Scholen
Klassen
Leerlingen
Lesuren

74
538
14.336
4.837

Projecten cultuureducatie Totaal 2021
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Gemeente
De Bilt
2021

Gemeente
De Bilt
2020

Gemeente
Soest
2021

Gemeente
Soest
2020

Gemeente
Zeist
2021

Gemeente
Zeist
2020

Utrechtse
Heuvelrug en
Amersfoort
2021

Utrechtse
Heuvelrug en
Amersfoort
2020

Primair onderwijs cultuureducatie
Primair onderwijs leesbevordering
Voortgezet onderwijs cultuureducatie
Totaal aantal projecten

104
8
25
137

32
5

35
1

17
8
3

15
7
2

55
13

43
10

4

-

Scholen cultuureducatie 2021
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs

59
15

17
3

17
1

18
1

18
1

22
8

17
6

2
3

3

Totaal aantal scholen

74
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Bijlage Podia in 2021

Bijlage Cultuur & Samenleving in 2021

Theater Het Lichtruim Evenementen
Programmering
KunstenHuis eigen producties
Producties extern
Activiteiten extern
Totaal
Theater Idea
Voorstellingen
Voorstellingen amateurs
KunstenHuis Idea eigen producties
Totaal
Poppodium De Peppel
Eigen programmering op eigen locatie
Producties extern
Activiteiten extern
Totaal
Theater De Egeling
KunstenHuis eigen producties
Activiteiten extern
Totaal
Theater De Klinker
KunstenHuis eigen producties
KunstenHuis overige voorstellingen
Activiteiten extern
Totaal
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11
9
3
8
21
Evenementen
24
18
6
48
Evenementen
7
1
7
15
Evenementen
2
8
10
Evenementen
4
5
8
17

Bezoekers
408
210
110
290
1.018
Bezoekers
1.608
1.422
110
3.140
Bezoekers
1.099
30
370
1.908
Bezoekers
77
650
727
Bezoekers
112
140
300
552

Projecten

Totaal

De Bilt

Soest

Zeist

Launch Your Future
We Match
Theaterworkshop voor jongeren met ASS
KunstExpress
ArtExpress
Schilderen+
Totaal

89
30
5
25
8
5
162

16
30
11
57

6
6

67
5
14
8
5
99
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Samenwerkingspartners
SPONSOREN

Lokaal

Verschillende projecten in 2021 zoals Kies je kunst,
Brandstof, Cultuureducatie met Kwaliteit, Voorleesexpress, Taalhuis, Onderwijsachterstandenbeleid, Jeugd aan zet, Launch your Future en On the
move zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de
financiële bijdragen van verschillende sponsoren en
fondsen. Zo werden wij o.a. ondersteund door het
Elise Mathilde Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds voor Podiumkunsten, Jeugdfonds Sport
en Cultuur, K.F. Heinfonds, KickStart Cultuurfonds,
Kunst Centraal, Lang leve Kunst, Meander Omnium,
MENS de Bilt, Muziekwinkel Zeist, Oranje Fonds,
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rooms
Catholijk Ouder Armen Kantoor (RCOAK), RVO,
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, Stichting Leergeld,
Stichting Artoloco, Stichting Centrummanagement
Zeist, Stichting Cultuur Zeist, Stichting Hart van
Zeist, Stichting La Vuelta , Stichting Mens en zijn
Natuur, Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting SOZW/Van Tellingen Pull, Stichting
Voorzorg, Stichting Vrienden van het KunstenHuis,
U-pas, Van Baaren Stichting, VSB fonds, ZonMw,
Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschap,
UWV, Gemeente Bunnik, Gemeente De Bilt, Gemeente Soest, Gemeente Zeist, Provincie Utrecht.
Wij danken alle deze fondsen en subsidiegevers
voor hun steun en bijdragen!

Cultuur in Zeist
Cultuur in De Bilt
FAP (Forum Amateur Podiumverenigingen)
RTV Slotstad
RTV De Bilt
Stadslab Zeist
Stichting Cultuur Zeist
Stichting Kunst en Cultuur (SKC) De Bilt

SAMENWERKINGSPARTNERS IN 2021
Regionaal en landelijk
Cultuurconnectie
Kunsten´92
Kunst Centraal
Platform Theater
PoCu (Provinciaal overleg Cultuureducatie: Kunstencentra)
Provincie Utrecht
RTV de Bilt / Slotstad TV
VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -festivals)
Werkgroep Kunst In De School (KIDS)
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Maatschappelijke projecten
Abrona (Launch Your Future)
Algemene Seniorenvereniging Zeist
Altrecht (Kantel)
Amerpoort
Amnesty International
Artishock Soest
ArtOloco (Hangplek voor Ouderen)
Atelier Totem (Kantel)
Balans (Taalhuis Soest)
Bankgiroloterij
Basisscholen in Zeist en De Bilt (KunstExpress)
Belastingdienst
Beweging 3.0
Bibliotheek Z-O-U-T (We∞Match)
Brandstof
Bruisend Bunnik
Bunnik Beweegt
Centrum voor Elkaar
Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist en De Bilt
(KunstExpress en Mama Lokaal)
Charim Spathodea en De Looborch (Hangplek voor
Ouderen, Buiten spelen!)
CJG De Bilt, Soest en Zeist (Mama Lokaal de Bilt)
Cultuurconnectie
Cultuurplatform Soest
CultuurZeist
De Levende Sollicitatiegids
De Warande (Hangplek voor Ouderen)
Dynamo Advies (WIJ(K) GELUK)
Erfgoedpartners Zeist
Fonds voor Cultuurparticipatie
Fonds voor Soest
Gemeente Amersfoort (Taalhuis Soest)
Gemeente De Bilt (We∞Match, KunstExpress, Buiten
spelen!)

Gemeente Wijk bij Duurstede (We∞Match)
Gemeente Zeist (We∞Match, Kantel, Buiten spelen!,
KunstExpress)
Gilde Soest
Gilde Zeist
Hart voor Soest/ Voedselruilhuis Soest
Hervormde Wijkgemeente VBA Soest
Heuvelrug
Historische Kring Bilthoven
Hogeschool Arnhem Nijmegen (KunstExpress)
Hogeschool Utrecht (KunstExpress)
Jeugdfonds Cultuur (KunstExpress, KunstAtelier)
Jongerenwerk De Schoudermantel
Kerk en Samenleving
Krachtig Krommerijn
Kunst van Lezen
Kunstuitleen Huizen
Kwintes (Uniek Palet, Kantel)
Landschap Erfgoed Utrecht
Lokale natuur- en milieuorganisaties Zeist
Lyvore
MBO Amersfoort (Launch Your Future)
MeanderOmnium (KunstExpress, Hangplek voor
Ouderen, Launch your Future, We∞Match)
MEE
MENS De Bilt (We∞Match, KunstExpress, Taalpunten
De Bilt, (WIJ(K) GELUK)
Moskee Zeist
Moviera (KunstExpress)
Museum Soest
Muziekvereniging PVO
Naburen Zeist
Netwerk Dementie De Bilt (Geheugenpunt De Bilt)
Netwerk Dementie Zeist (Geheugenpunt Zeist)
Netwerk Dementie Zeist/Sante Partners (Schilderen
Plus, Geheugenpunt Zeist)
Noodopvang Huis ter Heide
Ontmoetingscentrum Zeist Helicon (diverse
creatieve workshops)
Oranjefonds
Ouderenbond ANBO
Ouderenbond PCOB
Pluryn (Launch Your Future)
Prins Bernhard Cultuurfonds
R.K.Woningbouwvereniging Zeist (Buiten spelen!)
Rabobank Clubkascampagne
Rabobank Stimuleringsfonds (WIJ(K) GELUK)
Regionale Sociale Dienst (Launch your Future,
We∞Match)
Regionale Sociale Dienst Krommerijn
Reinaerde (Tai Chi en productionele ondersteuning)
Rotary
Samen Oplopen (KunstExpress, We∞Match)
Samen voor De Bilt (We∞Match, Buiten spelen!,
WIJ(K) GELUK)

Samen voor Soest
Samen voor Zeist (algemene ondersteuning
projecten)
Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken
SantéPartners (diverse creatieve workshops)
SeniorWeb
SKC
Slim met Media
Slotstad RTV (Launch your Future)
Sociale dienst Zeist
Steunpunt Mantelzorg Zeist (Schilderen Plus)
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en Vluchtelingenwerk Zeist (We∞Match, KunstExpress, Taalpunten
De Bilt)
Stichting Balans Soest (Taalhuis Soest)
Stichting Binding (We∞Match)
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt
Stichting Maatkunst
Stichting Mens De Bilt (Taalpunten De Bilt)
Stichting Seniorenactiviteiten Bunnik
Stichting Steun Ouderen Zeist
Stichting SZW De Bilt (Buiten spelen!, WIJ(K) GELUK)
Stichting Welzijn Ouderen Soest
Tap Dela (WIJ(K) GELUK)
Taskforce recreatie en toerisme Zeist (cultuur
inbreng)
Timon (Launch Your Future)
Trecens
UWV Utrecht Midden
Vitras Maatschappelijk werk & het Centrum
Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik
Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug
(We∞Match)
Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede
(We∞Match)
Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik
(We∞Match)
voor Elkaar
VoorleesExpress
Vrienden van SWOS
Vrije Hogeschool Zeist
Vrijwilligerscentrale De Bilt (We∞Match)
Vrijwilligerscentrale Zeist (Launch Your Future)
VSB Fonds
Walk&Talk
Welzin Soest
Werk & Inkomen
Werkgroep Kids De Bilt
Wijkgericht Werken (Buiten spelen!)
Wijkinloophuis West Zeist
Wijksteunpunt Pelita Den Dolder
Woningcorporatie Portaal
Wooncentrum Schutsmantel
Woongoed Zeist! (Buiten spelen!)
Woonzorgcentrum Mariënburg
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WSP Noord (Hangplek voor Ouderen)
Zorggroep Charim

Muziek
HKU/ afdeling conservatorium
Internationaal Liedfestival Zeist
Muziekschool Backstage
Muziekvereniging Jonathan
Muziekwinkel Zeist
Stadsorganist Willem Harold Boog
Zeister Muziekdagen
Zangverenigingen en harmonieën uit De Bilt en
Zeist

Beeldende Kunst
Cultuur Zeist
Dansbelang OBDO
Fort Ruigenhoek, Staatsbosbeheer
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Kunstkring BeeKk, De Bilt
PACT Theaterproducties
Platform Beeldende Kunst Podiumkunsten Dans
en Theater
Platform Podia Zeist (overleg podiumactiviteiten
in Zeist)
Schildervereniging De Toets, Zeist
Slot Zeist
Sportgala Utrechtse Heuvelrug
Stichting VIPE (Voor Ieder Persoon Eigen)
Theater De Kom, Nieuwegein
Theater Figi, Zeist
Theater Rotterdam
Weeshuis van de Kunst, De Bilt
Werkgroep Kunst In De School (KIDS)

Theaters en podia
CJP
Comedyhuis Utrecht
Evangelische Broedergemeente Zeist
Figi Zeist
Huize Gaudeamus Bilthoven
Koningstheateracademie
Slottuintheater Zeist
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (Cultuurpodium)
Theaterschool De Springplank
TivoliVredenburg
WeltKlassik (internationale pianoconcerten)
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Kunsteducatie op scholen
59 basisscholen in Zeist, De Bilt, Driebergen, Doorn,
Soest, Soesterberg
12 VO scholen in Bilthoven, Doorn, Maarsbergen,
Maartensdijk, Soest en Zeist
De Boswerf Zeist
Dropstuff, Kermis op de Basis
Entreeopleiding voor Anderstaligen (MBO) in
Amersfoort
Evangelische Broedergemeente Zeist
Eye Filmmuseum
Fanfare Erica Austerlitz
Hazelaar Art Supplies
Het Gilde Zeist
Het Hernhutter Huis
Internationaal Liedfestival Zeist
Kunst Centraal
Kunstenfestival Tweetakt
Nederlandse Portretprijs
Netwerk Cultuureducatie Zeist
O’mama’s Zeist
SBK Gooi en Eemland
Slot Zeist
Stadslab Zeist
Werkgroep KidS, de Bilt
WinterWonderland Zeist

Lezingen en Literaire activiteiten
Alliance Française Utrecht
BiSC
Boekhandel Van de Ven Soest
De Bilthovense Boekhandel
Kramer & Van Doorn Zeist
Stichting Bibliotheekwerk
Stichting Lezen en Schrijven
Stichting Literaire Activiteiten Soest
Stichting Literaire Activiteiten Zeist
Stichting Senia
Vereniging Openbare Bibliotheken

N.B. Sommige samenwerkingsprojecten zijn in
verband met corona verschoven naar 2022

KunstenHuis Idea

cursuscentrum | bibliotheek | podia | onderwijs | samenleving

kunstenhuisidea.nl

