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Talentontwikkeling

• Een geletterde stad is basis
voor een toonaangevende
positie.

• In samenwerking met
Theater naar de Parade
organiseren we in 2021
een nieuw groot
muziekspektakel.

• Stedelijke culturele
programmering voor de
inwoners van de stad
beter ontsluiten door
Cultuurbosch, makelaarsrol
en gebouw in de
Hinthamerstraat.

Versterken van het profiel

• Nieuwe Nederlanders en
regionale jongeren werken
met schrijvers en designers
aan de Nieuwe Canon van
Brabant: kunst, literatuur
en wetenschap worden
ontsloten voor de nieuwe
generatie.

• We zijn makelaar voor
cursussen in de vrije tijd
voor jong en oud. We
brengen in kaart wat de
stad al kent, wat de stad
nodig heeft en wat er
ontbreekt. En ondernemen
actie. We starten met Urban
Arts.

• Het digitaal atelier is een
openbare werkplaats
voor Bosschenaren.
Een uitnodigende en
toegankelijke werkplaats,
ontmoetingsplek en podium
en bevindt zich in het hart
van het gebouw aan de
Hinthamerstraat 72-74. De
programmering past bij het
Jeroen Bosch Kwartier.

Vernieuwen van het aanbod

• We werken met
kinderopvang- en
onderwijsinstellingen op
basis van hun behoeften aan
een doorlopende taal- en
leeslijn. En zoeken daarbij
naar de cross-over met
creativiteit en kunst.

• We werken met de culturele
organisaties in de stad en
met de kinderopvang- en
onderwijsinstellingen op
basis van hun behoeften aan
een doorlopende creativiteiten kunstlijn. En zoeken naar
cross-overs met taal en
lezen.

• De kracht van creativiteit en
kunst inzetten via culturele
interventies bij o.a. ouderen
in het bevorderen van zorg en
gezondheid.

Verbinden van mensen

Verbinden van mensen

Versterken van het profiel

Levendig leren

Vernieuwen van het aanbod

Taal- en leesbevordering

• Stedelijke samenwerking met
de muziekscholen starten ten
gunste van een groter bereik
en een betere afstemming.
• Onze kennis en expertise
van Keramiek vernieuwen
in samenwerking met Cor
Unum, EKWC en Céramique.
Cursusaanbod uitbreiden
en dwarsverbanden tussen
keramische technieken en
design versterken.

Persoonlijke
ontwikkeling

• Onze panden omvormen tot
een toonaangevend cultureel
en educatief knooppunt.
Een plek van bedrijvigheid
en dynamiek met een
verrassend en gevarieerd
cultureel- en educatief
aanbod. Een programma
dat nog meer Bosschenaren
verleidt tot (zelf) maken,
meemaken en (mee)doen.

Cultuurparticipatie
Burgerschap

