
 Jaarverslag 2021
            in woord en beeld

 Stad  School Cursus



2

Voor u ligt het jaarverslag in woord en beeld van h19 Centrum voor de kunsten over het jaar 2021.  
Een jaar opnieuw getekend door steeds wisselende coronamaatregelen. Wij hebben steeds gefocust op 
wat wél mogelijk was. Dankzij de flexibiliteit van onze professionals en deelnemers konden wij zoveel 
 mogelijk activiteiten in de lucht houden. 

h19 gelooft in de kracht van cultuur. Wij zijn er voor alle Oosterhouters. h19 verleidt mensen om 
deel te nemen aan cultuur, in ons gebouw aan de Heuvel, maar ook in de eigen omgeving. Ons aanbod is 
 laagdrempelig en sluit steeds aan op de (persoonlijke) vraag, behoefte en ambities. Zo dragen wij bij  
aan een leefbare én levendige stad. 

h19 gelooft in de kracht van samenwerking. We bundelen de energie met Oosterhoutse inwoners, 
 scholen en organisaties en delen elkaars netwerk en expertise voor een zo groot mogelijk effect.  
Dat leverde unieke momenten, ervaringen en indrukken op, die wij graag met u delen.  
Wij wensen u veel plezier met deze inkijk in het culturele hart van Oosterhout.

Hans van Gemert, directeur

Voorwoord
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h19 verrijkt Oosterhout met cultuur. Dit doen wij met een uitgebreid 
 cursusaanbod, cultuureducatie op scholen en culturele producties in 
de stad en de dorpen.

  Stad/brede buurt

h19 ziet de inzet van cultuur als middel bij uitstek om het leef- en woongenot van alle inwoners van 
Oosterhout te vergroten. De cultuurprojecten zijn maatwerk en ontstaan altijd in samenwerking met 
onze partners. h19 zet zich in voor Oosterhoutse talenten, maar ook voor kwetsbare doelgroepen.

  School 

h19 verzorgt cultuureducatie op bijna alle scholen in Oosterhout. Dat zijn eenmalige lessen of trajecten 
vanuit bestaand aanbod of maatwerk en voorstellingen op school of in het theater. h19 denkt met de 
leerkrachten mee, zorgt voor bijscholing en ondersteunt bij de organisatie van activiteiten.

  Cursus 

h19 biedt kunsteducatie in muziek, dans, beeldende kunst, theater en fotografie voor alle leeftijden en 
op elk niveau. We focussen daarbij op presentaties en optredens voor zowel beginners als  gevorderden. 
Aan de basis daarvan staat een gepassioneerd docententeam dat de basis vormt van onze brede 
 activiteiten in de stad en haar buurten.

h19 Centrum voor de kunsten
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 Stad

Vanuit de  cultuur- 
wandeling is 
een  permanente 
 wandelgroep 
 ontstaan. 
Cultuurwandeling In samenwerking met 
De Pannenhoef en Moove, organiseerde h19 in het 
voorjaar een aantal wandelingen voor de bewoners 
van Oud West/Kanaaleiland.  Tijdens de  wandeling 
vertelde onze cultuurcoach de  wandelaars over de   
geschiedenis van de buurt en wees hen op  interessante  
plekken. De kop koffie na de  wandeling bij de 
 Pannenhoef was meteen een goede gelegenheid  
om kennis te maken en verhalen uit te wisselen.  
Het bleek een succes. Vanuit de cultuurwandeling  
is een permanente wandelgroep ontstaan. 

Een spannend traject, maar een 
 belangrijke stap om de afstand  
naar ‘buiten’ te overbruggen. 

GGZ De Aanloop Als meedoen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is, zoeken we manieren om 
mensen te helpen naar meer  zelfstandigheid. Docenten van h19 gaan eens per twee weken naar De Aanloop toe 
om muziek te  maken of beeldend te werken. De bezoekers  ontdekken hun talenten of zetten iets wat hun hoofd 
bezighoudt met de handen om in beeld.  Gaandeweg ontstond het idee om dat beeldend werk aan de buitenwereld 
te laten zien in een expositie in 2022. Een spannend traject, maar een belangrijke stap om de afstand naar ‘buiten’ 
te overbruggen. 



Ouders en kinderen konden   
genieten van een uitgebreide   
show met muziek en dans.
Sinterklaasfeest De organisatie van het Sinterklaasfeest lag in handen 
van Circuskunst. In samenwerking droeg h19 mede zorg voor het programma op 
de Heuvel. Ouders en kinderen konden genieten van een uitgebreide show met 
muziek en dans, met naast de optredens ook een interactief programma.  
De  horeca van de Heuvel was van begin af aan betrokken bij de organisatie en  
had voor de kinderen diverse versnaperingen geregeld om het feest compleet  
te maken. 

Speciaal voor jongeren 
organiseerdenweeengraffiti- 
workshop met prachtige 
kunstwerken als resultaat.
Zomerkaravaan Zoals elk jaar verzorgde h19 voor de Zomerkaravaan 
2021 een uitgebreid creatief programma voor kinderen en jongeren vanuit onze 
disciplines dans, muziek en beeldend. We organiseerden dansactiviteiten vanuit 
een thema zoals dromen of sprookjes, waarbij de kinderen ook iets mochten 
 knutselen. Kinderen konden kennismaken met muziek(instrumenten) of hun 
 fantasie gebruiken op papier of karton met fluoriserende verf. Speciaal voor 
 jongeren organiseerden we een graffitiworkshop met prachtige kunstwerken  
als resultaat. 



We luisteren naar vragen, 
wensen en signalen van de 
inwoners en zetten  samen 
ideeën om in creatieve 
 projecten.

De Rattenvanger In het najaar van 2021 trok in Oosterhout de 
 Rattenvanger door de straten. In een vrolijke stoet met muziek, dans en theater 
vroegen wij aandacht voor zwerfafval en de ratten die daarop afkomen. Een 
ludieke actie door h19 in samenwerking met bewonersorganisaties, ZAPpers 
en partners in de stad (gemeente Oosterhout, Thuisvester, Theek 5,  Stichting 
 Duurzaamheid, Ut Kaaiendonks Keppeleke d’Askruizen, Prins Bernhard 
 Cultuurfonds en scholen).

h19 wil door de inzet van cultuur een bijdrage leveren aan het vergroten van het 
leef- en woongenot in Oosterhout. We luisteren naar vragen, wensen en signalen 
van de inwoners en zetten samen ideeën om in creatieve projecten. Het verzoek 
voor De Rattenvanger kwam van bewoners van Paterserf. Tijdens elk van de vijf 
optochten zochten we daarnaast de samenwerking met bewonersorganisaties en 
scholen in die buurt. Dat leidde tot een aantal leuke creatieve kunstprojecten. 
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Film op Locatie In 2021 is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen Film op Locatie en h19.  
In ons  gebouw aan de Heuvel presenteren we een kwalitatief goede film op het gebied van kunst of cultuur  
met  voorafgaand een introductie door een h19-docent. Dat kan een stuk verdieping zijn, muziek of dans,  
waardoor de kijker de film op een nieuwe manier beleeft. Na de film kunnen de bezoekers nog even napraten  
met een kop koffie of een rondje lopen door het gebouw. 

De Zing-Cirkel De Zing-Cirkel is een 
muzikale activiteit voor mensen met dementie, 
afasie of Parkinson. Mensen met deze aandoening 
 kunnen samen met hun mantelzorger of familielid 
eens per twee weken bij h19 komen zingen. Twee 
 gespecialiseerde h19-docenten zorgen voor de 
 begeleiding, ondersteund door vrijwilligers.

Muziek en zingen zijn heel gezond. Zingen 
 vermindert stress, activeert de geest en zorgt voor 
een goede sfeer. Naast het zingen wordt bewust tijd 
gemaakt om samen koffie of thee te drinken en een 
praatje te maken. Ook voor de  mantelzorger is de 
Zing-Cirkel een moment van ontzorging en een fijne 
manier van contact maken. Het zijn  waardevolle 
ontspannen ochtenden met een leuke groep 
 mensen.

“De wereld ziet er weer even anders   
 uitnadezefilmenikhebweergenoeg
 dingen om over na te denken.“
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Bovenschools cultuurmenu Het cultuurmenu laat leerlingen in aanraking komen met 
kunst en cultuur. Een voorbeeld van de activiteiten uit het cultuurmenu is de muziekvoorstelling voor 
kleuters, Hoedje. De voorstelling gaat over het hoedje van Lot dat op een dag wordt meegesleurd door 
een storm. Dat is het begin van een muzikale reis. In de voorstelling nemen bijzondere muziekinstru-
menten de rol op zich van de wind, een olifant, bavianen, een vogel. Met weinig materialen wordt de 
voorstelling laag voor laag opgebouwd. De muzikanten in de  voorstelling zijn ook de acteurs. 

De voorstelling is onderdeel van een lespakket, waarin de leerlingen aan de slag gaan met het  
thema reizen, live muziek, het maken van een eigen blaasinstrument en het concept ‘onverwachts’.  
De  voorstellingen zorgen regelmatig voor mooie reacties vanuit scholen. 

 School

“De veelzijdigheid aan instrumenten  
 en de geweldige stem van de mevrouw  
 met het hoedje… Het niveau was hoog,  
 maar de indrukken die de kinderen   
 hebben opgedaan vond ik geweldig!  
 Ik heb er zelf ook van genoten.“



Het leek ons van groot 
 belang dat kinderen en 
 jongeren zich konden 
 uitspreken over hoe zij  
de toekomst zien en hoe  
zij hun hoop daarin  
vormgeven.

Biënnale – Wall of Hope Het thema van de tweede biënnale Kunst in 
de Heilige Driehoek - Hoop - bleek actueel in tijden van Covid. Het leek ons van 
groot belang dat kinderen en jongeren zich konden uitspreken over hoe zij de 
toekomst zien en hoe zij hun hoop daarin vormgeven. Een overweldigend aantal 
leerlingen deed mee: ruim 3000!

Het educatieprogramma was bijzonder geslaagd. Met name de Wall of Hope heeft 
bij de deelnemende scholen maar ook bij de bezoekers van de biënnale echt iets 
 losgemaakt. De meterslange muur van kleurrijke tetraëders, met in elk daarvan 
een verborgen boodschap van hoop, kon meedoen als volwaardig kunstwerk 
 tussen de andere kunstenaars.

De Biënnale Art Contest, het educatieprogramma voor de middelbare scholen, 
richtte zich vooral op talentontwikkeling. Het bleek lastig om getalenteerde 
 jongeren te vinden tijdens de Covid-beperkingen, maar uiteindelijk hebben  
we vijf winnende ontwerpen kunnen presenteren. 
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Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) CMK heeft als doel om kinderen met goed 
cultuuronderwijs én plezier te leren onderzoeken, reflecteren en creëren. h19 begeleidde twaalf  scholen 
in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs bij de integratie van CMK binnen hun 
lesprogramma. We organiseerden voor de ICC’ers drie bijeenkomsten waarin literatuur- en filmeducatie 
centraal stonden: een studiedag, het programma LIT en de filmwaaier. 

De regionale studiedag ‘HouVast voor goed cultuuronderwijs’ vond online plaats en werd door de ruim 
70 deelnemers met ruim een 8 beoordeeld. Het interactieve programma LIT bestond uit een online 
 kick-off en een digitaal inspiratiemagazine gericht op leesonderwijs en leesplezier: hoe kun je met 
 literatuureducatie op school aan de slag? De reacties van de leerkrachten waren zeer positief.  
Tenslotte ontvingen alle ICCers als kerstpresentje een filmwaaier waarmee ze in de klas met 
 filmeducatie aan de slag konden. 

CMK heeft als doel om kinderen 
met goed cultuuronderwijs én 
plezier te leren onderzoeken, 
reflecterenencreëren.



Een live online familiequiz  
waaraan iedereen vanuit de  
huiskamer actief mee kon doen.
Quiz ’n Concert & Jazz- en popstijlenconcert  
Mgr. Frencken College Om cursisten van h19 en bezoekers van Theater 
De Bussel een hart onder de riem te steken in tijden van Covid,  organiseerden 
zij twee maal Quiz ’n Concert. Een live online familiequiz, uitgezonden  vanuit 
de Bussel, waaraan iedereen vanuit de huiskamer actief mee kon doen. De 
 docentenband van h19 luisterde het geheel op. Vervolgens verzorgde de docenten- 
band in de Bussel het jaarlijkse interactieve Jazz- en popstijlenconcert voor  
eindexamenleerlingen van het Mgr. Frencken College met muziek in hun pakket. 

Ruim 250 basisschool- 
leerlingen uit Oosterhout  
tekenden mee. 
Abrahamorgel Museum Oud Oosterhout en Stichting Abrahamorgel 
 bouwden 2,5 jaar geleden een prachtig glazen gebouw in het museumpark aan  
de Bredaseweg als nieuw onderkomen voor hét stadsorgel van Oosterhout.  
De achterwand kreeg op initiatief van h19 een prachtige bekleding.  
Ruim 250 basisschoolleerlingen uit Oosterhout tekenden mee. 

Tijdens de opening in april onthulden we de wandtekening en kon iedereen de 
creativiteit en fantasie van de leerlingen bewonderen. Ook presenteerde de jonge 
getalenteerde muzikant/componist Immer Roelandse een speciaal voor deze  
gelegenheid geschreven compositie. 
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“ De Strijkersbende  
 maakt vioolspelen  
 nog leuker!”
Strijkersbende Samenspel en presentatie 
zijn belangrijke doelen binnen de kunsteducatie 
van h19. De Strijkersbende is een samenspeelgroep 
voor jonge strijkers (tot 12 jaar) van alle niveaus. 
Samen muziek maken is een motor voor de muzikale 
ontwikkeling en een stimulans om meer te spelen. 
De samenwerking draagt bij aan het ontwikkelen 
van sociale vaardigheden. Extra motiverend is dat 
de strijkers toewerken naar meerdere optredens per 
jaar. De Strijkersbende wil zich laten zien en horen 
in Oosterhout.

“Ik ga nu soms gewoon eens in de tuin  
 zitten en kijken. Alleen maar kijken.  
 Ik ontdek zoveel prachtige details in  
 de natuur, waar ik eerder aan voorbij  
 was gegaan.”

Sketch-Inn Sketch-Inn zijn tekenlessen voor jongeren waarbij de waarneming een belangrijk uitgangspunt is. 
De cursisten trainen heel letterlijk hun ogen en leren het verschil tussen kijken en zien. Zij leren beter en anders 
waarnemen en daardoor vallen  langzamerhand  andere dingen op. Op die manier leggen we  verbinding met wat 
kunstenaarschap inhoudt: zien wat  voorheen  onzichtbaar was en dat vertalen in beeld. De  toeschouwer via dat 
beeld meenemen naar de wereld van de kunstenaar. 

 Cursus



“Watfijndatikdeles, 
 ondanks mijn blessure,  
 nu niet hoef te missen!“
h19 en corona – deel 2 Voor het tweede jaar op rij manoeuvreerde h19 
langs de steeds veranderende maatregelen. Floralia Park en Stadstuin De Schelp 
maakten het mogelijk dat wij daar onze dans- en theaterlessen buiten konden 
geven, toen dat in ons gebouw niet toegestaan was. Dankzij de flexibiliteit van 
onze professionals en deelnemers konden we tijdens de avondklok de lessen op 
zaterdagen en zondagen plannen op tijden dat het wel mocht. Door daarnaast het 
cursusjaar te verlengen, hebben we bijna alle lessen kunnen geven. Het geven van 
online  muzieklessen doen we nog steeds, nu als extra service voor cursisten die 
niet fysiek de les kunnen bezoeken.

“ Ik vond het optreden echt    
 super spannend, maar ik  
 ging er helemaal voor.”
Urban h19 staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Met Urban, een dansles 
gebaseerd op de Hiphopcultuur in New York, spreken we een doelgroep aan die  
we bij h19 nog niet zo vaak zien. Deze les past uitstekend bij jongeren die nieuws-
gierig zijn en  interesse hebben in ‘de grote wereld’. Zij worden aangetrokken door 
trends op social media en willen die invloeden terugzien in de les. 

Deze dansstijl, die voortdurend en snel blijft veranderen, sluit uitstekend aan 
bij hun belevingswereld. Zoals bij alle danscursussen van h19 bestaat Urban niet 
alleen uit lessen, maar zorgen we ook voor verschillende presentatiemomenten 
tijdens het cursusjaar.
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h19 is 
vraagbaak, 
 doorverbinder, 
 katalysator, 
 regelaar,
adviseur 
en coach.

Makelaarsfunctie Naast de werkzaamheden in onze pijlers Stad, School en Cursus heeft h19 de  functie 
van cultuuraanjager. Een gegeven dat werkt. h19 is doorverbinder, vraagbaak, katalysator, regelaar, adviseur 
en coach. h19 draagt bij aan het Oosterhoutse Cultuurnetwerk door vragers naar de juiste persoon of plaats te 
 brengen. h19 levert menskracht en/of geeft ideeën om projecten tot uitvoer te brengen. De naam h19 is daarbij 
niet het belangrijkste gegeven, wel dat we naar tevredenheid invulling hieraan geven.

In 2021 werkten wij samen met h19 levert een grote bijdrage aan de cultuurbeleving in Oos-
terhout en doet dat bij voorkeur in samenwerkingsverband. Samenwerkingspartners in 2021: Theek 5, MOOVE, 
Delta- onderwijs, Theater De Bussel, Surplus, Zorgboerderij Levensvreugde, De Pannehoef, activiteitencen-
trum De Bunthoef,  Floraliapark, Stadstuin De Schelp, Stichting BOCK, PGO Oosterhout, Rotary Club, Vastwel, 
Stichting Kunst in de Heilige Driehoek, Stichting Leergeld, Brownies&Downies, bewonersorganisaties, GGZ 
De Aanloop,  Theater De Schelleboom, Activiteitencentrum de Slotjes, Activiteitencentrum Dommelbergen, 
 winkeliersvereniging  Arendshof, Leer- en Informatiehuis Sint-Catharinadal, Curio effent, Mgr. Frencken College, 
Avans  Hogeschool, Stichting Abrahamorgel, Stichting Cultuurnacht, Prisma, Circuskunst, Film op Locatie, Mijzo, 
 Bruisende  Binnenstad, Musicalvereniging Con Brio, Ut Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen, Koninklijke Harmonie 
 Oosterhout, Thuisvester, ORTS.

Leerbedrijf / stages h19 is een erkend leerbedrijf voor het MBO. Daarnaast ontvangen we met enige 
 regelmaat scholieren voor een ‘snuffelstage’. Voor het HBO ondersteunen we studenten van Avans Hogeschool  
bij de organisatie van culturele projecten en begeleiden we stagiaires van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. 
Deze  toekomstige docenten beeldende vorming ontwikkelden nieuwe lessen en gaven na een meekijk-periode  
hun  eerste lessen. Studenten met een administratieve opleiding zetten de eerste stappen op administratief  
gebied en verkenden op deze manier de wereld achter de lessen. Alle studenten zijn gekoppeld aan een 
 professionele docent/medewerker van h19.

Aantallen 2021
Werkgebied Actieve h19-deelnemers  Geschat publieksbereik

  Cursus  (kunsteducatie | actieve kunstbeoefening) 1.620  4.300
  School  (kunsteducatie | onderwijs) 16.517  56.690
  Stad  (cultuurparticipatie) 4.640  16.500

 Appendix
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 www.h19.nl
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