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Wie zijn we?

• K&C is expertisecentrum en 
projectorganisatie op het gebied van 
cultuuronderwijs, cultuurparticipatie, 
cultuurinnovatie en cultuurbeleid.



Wat doen we?
Onder het motto ‘cultuur maakt gelukkig’ wil K&C 
zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst 
en cultuur. Dit streven delen we met overheden en 
organisaties die werk maken van cultuurparticipatie. 
Samenwerking is voor K&C het sleutelwoord.

• Informeren (nieuwsbrieven, sociale media)
• Adviseren en begeleiding op maat
• Scholing (workshops en trainingen)
• Bemiddeling
• Ondersteunen van netwerken
• Organiseren van symposia en ontmoetingen
• Beleidsontwikkeling
• Onderzoek en evaluaties
• Verzorgen, ondersteunen en/of begeleiden van projecten.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=amateurkunst%20drenteh&source=images&cd=&cad=rja&docid=1xp80dbrt2nLSM&tbnid=nUDdYveoBYSzDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kcdr.nl/amateurkunst/muziek/&ei=rk84UrSwIsXPtAakoIHICA&bvm=bv.52164340,d.Yms&psig=AFQjCNEgECi1EvAMYjDk5ZZKVfJilMFZrA&ust=1379508498351112


BOKD 
algemene ledenvergadering

• Cultuurweb
• Broedplaatsen
• Drentse uitmaand



Cultuurweb
• De culturele infrastructuur van Drenthe op één 

plek

• Vind  kunstenaars, schrijvers, theater-, muziek-
en dansgroepen

• 2000 adressen

• Zoeken per gemeente 



www.cultuurwebdrenthe.nl

http://www.cultuurwebdrenthe.nl/


Broedplaatsen

• Kansen
Ruimte vrij te maken voor (cultureel) ondernemers die bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.

• Aanbod
B.v. Muziekschool, micro brouwerij, galerie, atelier, kookstudio, werkplaats, etc

• Voor wat hoort wat
Lage huur = tegenprestatie  

• Leegstand 
Culturele invulling, unieke locatie voor creatieve uit eigen dorp of van elders



Culturele invulling Leegstand 
• Muziek school in oude gymzaal Eerste Exloërmond. 

www.muziekenzopopproducties.nl
• Kunstencentrum in voormalig schoolgebouw

http://kunstencentrumk38.nl/actueel/
• Het Paleis, Groningen cultureel woon-werkgebouw

https://www.hetpaleisgroningen.nl/
• De Biotoop, Haren
http://www.biotoop.org/

Vraag en aanbod bij elkaar brengen:
• https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/stadsloods/
• http://www.kennisbankherbestemming.nu/kennisdossiers/tijdelijk-

gebruik/vraag-en-aanbod

http://www.muziekenzopopproducties.nl/
http://kunstencentrumk38.nl/actueel/
https://www.hetpaleisgroningen.nl/
http://www.biotoop.org/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/stadsloods/
http://www.kennisbankherbestemming.nu/kennisdossiers/tijdelijk-gebruik/vraag-en-aanbod


Ondersteunend aan culturele veld door 
promotie van activiteiten aan de start 
van het nieuwe culturele seizoen.

• Zichtbaar maken (talenten, culturele 
omgeving, aanbod) 

• Samenwerken
– DAF Assen
– BOKD
– Lokale organisaties
– Mediapartners

Drentse Uitmaand



Deelname dorpshuizen in 2016

• Dorpshuis Nij Roon in Nieuw-Roden 
(gemeente Noordenveld)

• Dorpshuis de Kiep in Eexterveenschekanaal 
(gemeente Aa en Hunze)

• Dorpshuis de Veldkei in Havelte (gemeente 
Westerveld)

http://www.bokd.nl/dorpshuizen/functieverbreding-van-het-dorpshuis/drentse-uitmaand-voor-dorpshuizen/

http://www.bokd.nl/dorpshuizen/functieverbreding-van-het-dorpshuis/drentse-uitmaand-voor-dorpshuizen/
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