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2015 jaar van de cultuur
De zomer loopt helaas alweer bijna ten einde. Dat geldt gelukkig
niet voor het Jaar van de Cultuur. Het laatste nieuws in nieuwsbrief
nummer 5. Veel leesplezier!

Noordenveldlied

We willen graag kinderen betrekken bij cultuur. Dit doen we door activiteiten
te ondersteunen die (mede) gericht zijn op de jeugd van Noordenveld.
En hoe kun je de jeugd beter bereiken dan via de basisscholen?
De cultuurcoach heeft de scholen opgeroepen om na te denken over
een lied over de gemeente Noordenveld. Alle scholen kunnen
onderwerpen en woorden aanleveren voor
dit lied en op basis van deze input gaan we
proberen een mooie tekst te maken. Het idee is
dat het Noordenveldlied in dit jaar ten gehore
wordt gebracht door een groep kinderen
van de verschillende scholen.
Minka Zaal van Stampalet uit Peize is bereid gevonden om het lied te
componeren en te arrangeren. Er wordt momenteel druk gesleuteld aan
de planning van het oefenen en natuurlijk de uitvoering. De uitvoering
wordt gedaan ten gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis…..

Facebook

Regelmatig kunt u berichten over culturele activiteiten
lezen op de facebookpagina van Jaar van de Cultuur:
https://www.facebook.com/jaarvandecultuur. Wij zouden
het leuk vinden als u zelf foto’s plaatst van culturele activiteiten in Noordenveld
op de tijdlijn van de facebookpagina van het Jaar van de Cultuur. Schroom niet en laat het zien!
En wanneer u aandacht voor uw culturele initiatief of activiteit wilt vragen, dan kan dat natuurlijk
ook op de facebookpagina van Jaar van de Cultuur geplaatst worden. Verder helpt het enorm als u
bij onze berichten op ‘like’ drukt. Uw vrienden zien het dan ook, waardoor we een soort
sneeuwbaleffect creëren.
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Jaarbeurs van het Noorden
De film

De gemeente Noordenveld heeft elk jaar een paviljoen op de jaarbeurs van het Noorden om
zich met een bepaald onderwerp te presenteren. Dit jaar presenteert de gemeente het Jaar van
de Cultuur. De gemeente wil een podium bieden aan de culturele organisaties om zich daar te
presenteren. In samenwerking met de stuurgroep hebben we in de zomer twee oproepen aan
u gedaan. Eén oproep betrof het opsturen van een kort filmpje van filmmateriaal waarin u een
activiteit, een uitvoering of een belangrijk onderwerp laat zien.
We hebben veel materiaal ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank!
Twee deskundige docenten en een groepje enthousiaste leerlingen van de Ronerborg stellen van
het verzamelde materiaal één korte film samen van maximaal 10 minuten, met tekst en geluid.
Ook Frits Emmelkamp is vanuit de Stuurgroep Jaar van de Cultuur betrokken bij het redigeren en
monteren van de film.

De presentatie

Naast de oproep voor het opsturen van een filmpje heeft
u een oproep gekregen voor het verzorgen van een
presentatie tijdens de Jaarbeurs van het Noorden.
Elk culturele instelling mag zich presenteren, het liefst op een levendige manier, door een kleine
voorstelling, een optreden of een andere in het oog springende manier van presenteren.
Wij bieden een podium (6 bij 4m ) en licht en geluidfaciliteiten. De optredens/presentaties worden
zoveel mogelijk in tijdblokken ingedeeld: telkens ongeveer 20 minuten en dan 10 minuten pauze
voor de wissel. Er is dan ruimte voor twee optredens per uur.
Op de volgende dagen en tijdstippen is er mogelijkheid om een presentatie in te plannen:
Tijd (wordt weer onderverdeeld in tijdblokken
van 20 min. aan presentatietijd, op het hele of
halve uur beginnen)

Datum
Vrijdag

18 september

17.00 – 20.00 uur

Zaterdag 19 september

16.00 – 19.00 uur

Zondag

20 september

11.00 – 17.00 uur

Maandag 21 september

17.00 – 21.00 uur

Dinsdag 22 september

Rodermarkt, geen presentaties op de jaarbeurs

Tussen de optredens door en op dagen dat er geen optredens/presentaties zijn, draait de film die
wordt samengesteld door de leerlingen van de Ronerborg.
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Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen.
Mocht u zich nog willen aanmelden, wees er dan snel bij, het kan tot 10 september.
Dus, pak uw kans en neem de gelegenheid waar: Laat je zien op de Jaarbeurs van het Noorden!
U kunt zich aanmelden bij Renske Bult via de mail:
r.bult@gemeentenoordenveld.nl

Subsidietoekenningen
Noordfolkfestival
29 augustus, in Veenhuizen: Folkmuziek, poëzie, straatacts, lekker eten,
festivalterrein: Coco Maria.
Culturele Uitdag Roderwolde
6 september, georganiseerd door de Culturele Driehoek Roderwolde met een
breed programma van muziek poëzie en beeldende
kunst én een Djembé workshop voor de jeugd.

Langgoed Mensinge
29 september Premiere: theatrale, muzikale vertelling, Het pas verschenen boek
over Havezate Mensinge dient als leidraad voor de verhalen die worden verteld
en uitgebeeld.
Oost West kontakten
Kerstmarkt 2015: dit keer in Havezathe Mensinge, glaskunst uit Tjechië van
kunstenaar Svoboda, verbinding met de kerstmarkt in de Heerestraat.
Voor de jeugd is de kerstmarkt dit jaar gratis toegankelijk

3

2015 jaar van de cultuur

nieuwsbrief 5

7 september 2015

Cultureel Jaarverslag 2014

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief wordt de laatste hand gelegd aan het cultureel
jaarverslag 2014 dat jaarlijks door de gemeente wordt samengesteld.
Voor de vijfde keer laat cultureel Noordenveld zien wat voor moois er allemaal weer georganiseerd is.
Het is een goed gevuld verslag geworden. Steeds meer organisaties helpen mee om een zo compleet
mogelijk overzicht te maken. Hartelijk dank hiervoor!
In het jaarverslag blikken we als gemeente ook terug op een periode van ruim vijf jaar cultuurbeleid.
Als we alles zo op een rijtje zetten, dan kunnen we best zeggen dat we met elkaar veel hebben
bereikt in de afgelopen jaren. Cultuur bloeit in Noordenveld!

Tot slot

Heeft u zelf informatie of ideeën voor de nieuwsbrief of wilt u een oproep richten aan andere
culturele organisaties neemt u dan gerust contact op met:
Cultuurcoach Femma Bezu (femmabezu@welzijninnoordenveld.nl) of
Gemeente: Renske Bult (r.bult@gemeentenoordenveld.nl)

Alle achtergrondinformatie over het Jaar van de Cultuur kunt u vinden op de website van de
gemeente Noordenveld;
www.gemeentenoordenveld.nl/vakantie_en_vrije_tijd/kunst_en_cultuur/jaar_van_de_cultuur/
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