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Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag in woord en beeld van h19 Centrum voor de kunsten 
over het jaar 2020. Een jaar waarin de creativiteit van h19 flink op de proef is 
gesteld, waarin we steeds moesten reageren op almaar veranderende maatregelen, 
maar beslist ook een jaar waarin onze inventiviteit en veerkracht volop aan de 
oppervlakte kwamen. 

h19 gelooft in de kracht van cultuur. Wij investeren continu in de ontwikkeling 
van (ook digitale) producten, presentaties en projecten. Daardoor zijn wij nu 
optimaal voorbereid op een toekomst waarin weer alles mogelijk is. Graag laten 
wij de breedte zien van onze activiteiten en de diversiteit aan deelnemers van zeer 
uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Er zijn dingen voorbereid, maar niet 
alles kon doorgaan. Daarom bieden wij naast inzicht in wat kon, ook een doorkijkje 
naar wat nog komen gaat.

h19 gelooft in de kracht van samenwerking. Zoals u van h19 mag verwachten waren 
wij ook in 2020 vaak eigengereid, lichtzinnig, inspirerend en vol lef, maar wisten 
wij tevens de samenwerking met onze partners verder te intensiveren. Samen met 
hen en onze deelnemers leverde dat unieke momenten, ervaringen en indrukken 
op die wij graag met u delen.

Wij wensen u veel plezier bij deze inkijk in het culturele hart van Oosterhout en 
omgeving.

Hans van Gemert
Directeur h19
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h19 Centrum voor de kunsten
h19 verrijkt Oosterhout met de kracht van cultuur.
Dit doet h19 met een uitgebreid cursusaanbod en culturele producties in de stad, buurten 
en dorpen. Door inzet van cultuur in de wijken en voor kwetsbare doelgroepen levert h19 
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Oosterhout.  

Stad/brede buurt
h19 draagt met projecten in de stad en in de buurten bij aan het vergroten van het leef- en woongenot van 
Oosterhout. De projecten zijn maatwerk en ontstaan altijd in samenwerking met onze partners. Zo zet h19 zich 
in voor Oosterhoutse talenten, maar ook voor kwetsbare doelgroepen. 
h19 ziet de inzet van cultuur als middel bij uitstek om het doel ‘vergroting van leef- en woongenot van alle 
inwoners van Oosterhout’ te realiseren.

School
h19 verzorgt cultuureducatie op bijna alle scholen in Oosterhout. Eenmalige lessen of langer lopende trajecten, 
bestaand aanbod of maatwerk en voorstellingen op school of in het theater. 
h19 ondersteunt leerkrachten door meedenken, bijscholing en het bieden van ondersteuning bij de organisatie 
van activiteiten.

Cursus
h19 biedt cursussen in muziek, dans, beeldende kunst, theater en fotografie. Cursussen voor alle leeftijden en 
op elk niveau. Presentaties en optredens zijn speerpunten voor zowel beginners als gevorderden. h19 heeft een 
gepassioneerd docententeam dat de basis vormt van onze brede activiteiten in de stad en haar buurten. 
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Dans je Dag / Zorgeloos Zingen / Creatief met Clint

Activiteitencentra, dagbestedingslocaties en h19 moeten dicht in het voorjaar. 
Covid grijpt om zich heen, waarmee een kwetsbare doelgroep thuis komt te 
zitten en niet meer kan deelnemen aan de programma’s die het leven kleur 
geven. In een bijzondere samenwerking met de ORTS hebben medewerkers van 
h19 ‘meedoe films’ opgenomen die dagelijks door de ORTS zijn uitgezonden. 
Zo kon er vanuit de huiskamer, het verzorgingstehuis of de woonvoorziening 
toch meegedaan worden. Stoel in de kamer en dansen maar, in beweging 
op de vierkante meter. Verpakkingsmateriaal, een schaar, een oude krant. 
Met dat wat in huis voorhanden is kun je onder professionele leiding mooie 
dingen maken. Zorgeloos zingen, wekelijks vanuit een andere locatie. 
Ondertiteld, zodat er daadwerkelijk zorgeloos meegezongen kan worden 
vanuit de luie stoel. Dagbesteding thuis, omdat het moet zoals het kan. 

Stad/Brede buurt

‘Jullie weten niet hoe een 
groot plezier je hiermee de 
bezoeker doet’
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Keyboardles op de Ontdekking
Voor niet alle kinderen op kindcentrum De Ontdekking is het haalbaar om naar ‘muziekles’ 
te gaan. Maar een instrument bespelen wordt wel mogelijk als de muziekles bij hen komt. 
In samenwerking met de school is een project opgezet om kinderen op woensdagmiddag 
in projectvorm keyboardles te geven. De belangstelling en het enthousiasme waren groot. 
De school en h19 zorgden samen voor keyboards. Helaas onderbrak Covid het programma 
diverse keren maar de ambitie is er om dit in 2021 weer opnieuw op te zetten/af te maken.

Kwartetspel Flitsend Februari
Aan de cultuurcoaches is gevraagd om de wijk of buurt 
positief in beeld brengen, want er is zoveel goeds. Hieruit 
volgde het kwartetspel Flitsend Februari. In de maand 
februari maakten de inwoners van Oosterhout samen 
een kwartetspel. Met de mobiele telefoon. Het kader 
was simpel: leg vast waar jij trots op bent in jouw buurt. 
Dat ene markante punt dat aangeeft: ik ben thuis. Die 
ene mens, zo onlosmakelijk verbonden met jouw wijk. 
Zesendertig winnende inzendingen vormden samen 
Flitsend Februari. 
Door Covid is er 
niet gezamenlijk 
gespeeld door de 
winnaars maar zijn 
de kwartetspellen 
feestelijk toerend 
door Oosterhout 
uitgereikt.

Zingen in de Slotjes
De dagbestedingsactiviteit in wijkcentrum De Slotjes is voor de bezoekers met dementie en 
hun mantelzorgers een fijne activiteit om heen te gaan. Samen zingen, even ontspannen of 
een uurtje minder zorg hebben, kan de dag een stukje lichter maken. De accordeon klinkt op 
dinsdagmorgen en de bezoekers zingen vol overtuiging mee. Terug in de tijd, in het hier en 
nu; zingen verbindt en laat de zorgen even voor wat ze zijn.

Summer Survival Gids
Op initiatief van h19 is in samenwerking met 
de gemeente, Theek 5, Jong en Moove de 
Summer Survival gids ontwikkeld en gemaakt! 
Door Corona zijn er veel thuisblijvers in de 
zomervakantie en wat te doen als je 14 jaar of 
ouder bent. Een denktank van jongeren heeft 
zich gebogen over deze vraag en het resultaat 
was een handgeletterde Summer Survival Gids 
die huis aan huis (bij het Weekblad Oosterhout) 
verspreid is. City stories, een schrijfwedstrijd, 
het maken van een gezonde smoothie of het 
lopen van een city escape room door Oosterhout 
om de ontvoerde burgemeester te bevrijden: 
het kwam er allemaal in voor. Geholpen door 
professionals uit diverse organisaties leidde dit 
samenwerkingsverband tot een succesvolle gids.
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Zomerkaravaan
In samenwerking met MOOVE en Theek 5 is de Zomerkaravaan weer 
vormgegeven. Activiteiten in de zomervakantie, veelal voor kinderen en 
jongeren die niet op vakantie kunnen. Deze zomer was thuisblijven voor 
veel jeugd aan de orde vanwege Corona. h19 heeft breed ingezet op de 
activiteiten waarbij voor het eerst dit jaar ook het eigen gebouw en de 
directe omgeving benut zijn. DJ workshops werden hierdoor mogelijk 
en knuffelmuziek voor de allerkleinsten. Diep in de Zee, Sprookjesdans 
en ‘Jip en Janneke’dans zijn zonder uitzondering goed bezocht. Maar 
ook je eigen Moedernatuurboekje maken en Fantasiewezens ontwerpen 
rekenden op ruime belangstelling. 

Stad/brede buurt

‘Wat enorm gaaf 
zeg dat  

“bij MEI thuis”. Ik 
heb hem ook in de 
regio laten delen, 

ter inspiratie 
voor andere 
gemeenten’

Laat je horen
Zingen in koorverband is al snel een heikel punt dit jaar. Jammer voor vele koorzangers maar extra 
vervelend voor de senioren in koorverband. Naast de beoefening van de hobby valt ook het sociale 
contact weg. Het uitje één keer in de week! Om het ontstane stukje eenzaamheid op te vangen heeft 
de koorgroep van h19 een ludieke actie ontwikkeld. Er is contact gelegd met het seniorenkoor ‘Het 
Vrijetijds koor’ in Oosterhout. De leden, die het fijn vonden, zijn regelmatig gebeld door een h19 
koorzanger. De mensen kenden elkaar niet, maar door de gedeelde hobby zijn er warme contacten 
ontstaan. De belmaatjes zijn nog steeds actief. Als koorzang weer toegestaan is zullen de koren 
elkaar in levende lijve ontmoeten en in een koffiemiddag een presentatie verzorgen voor elkaar.
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GGZ De Aanloop: Picknicken in het Bos
In 2019 heeft h19 in samenwerking met de GGZ en de gemeente twee activiteiten opgezet in de 
activiteitencentra Dommelbergen en De Bunthoef. Muziek en beeldende kunst. Meedoen, ook 
als de afstand tot de arbeidsmarkt en het maatschappelijk leven groot is. Als relatieve veiligheid 
alleen maar wordt ervaren binnen de eigen groep en het gaan naar een bestaande activiteit in het 
centrum al een brug te ver is. Uitstroom nog even op zich laat wachten.
De basis ligt dus nu bij de groep. Docenten van h19 gaan naar De Aanloop toe en brengen de 
activiteiten bij de bezoekers. Eerst al om te kijken of de grote stap van ‘meedoen’ haalbaar is. Op 
eigen tempo en niveau. Als mensen door de bomen het bos niet meer zien, picknicken we in het 
bos. We zoeken naar mogelijkheden en kansen. En brengen meedoen via een omweg dichterbij.
Dit jaar zijn we gaan kijken hoe dat meedoen soms al een keer de kant op kan gaan van het 
meedoen aan bestaande reguliere activiteiten. Schaven en bijstellen, denken maar ook zeker doen. 
Muziek maken op donderdag in De Aanloop, doet de bezoeker goed. Maar als je net een baan krijgt 
kun je ‘s middags niet meer komen. In 2021 gaat de tijd aangepast worden naar de avonduren. 
Net na de gezamenlijke maaltijd volgt de muziek. Ook komen er instrumenten in de eigen ruimte. 
Kunnen spelen, oefenen, repeteren ook zonder docenten, is een belangrijke stap. Regelmaat in de 
weken. Een keer per drie weken blijkt voor de bezoekers niet haalbaar te zijn om te onthouden. 
Een keer per twee weken wel. Bijstellen. Dit alles om zelfvertrouwen en vaardigheden, sociaal en 
communicatief te vergroten en versterken, zodat meedoen in de maatschappij uiteindelijk wel 
haalbaar is. Picknicken in het bos, soms zijn stappen terug nodig om vooruit te gaan.

Bij MEI Thuis
De meivakantie werd een periode van thuisblijven voor 
iedereen. MOOVE, Theek 5, JONG en h19 hebben de 
handen ineengeslagen en zo ontstonden voor de jeugd 
de beste thuisblijftips voor de vakantie. Verzameld in een 
digitale vakantiegids: Bij Mei Thuis.
Start een zoektocht door je eigen huis en fotografeer bij 
elke letter van het alfabet een voorwerp. Stel zo je eigen 
alfabet samen. De collage stuur je in. Een tekenservice, 
een pantomime verhaal of maak je eigen Tussen kunst en 
Quarantaine werk. Zoek een beroemd kunstwerk uit en 
boots dit na met behulp van drie attributen. Stuur een foto 
van jouw kunstwerk in. De resultaten zijn verrassend!



Workshop docenten muziek
In augustus is er in samenwerking met h19 
voor muziekdocenten die actief zijn binnen het 
onderwijs een gratis open training verzorgd. Suzan 
Lutke verzorgde de training ‘Van vaardigheden 
naar beleving en creativiteit’ en Heleen Gerretsen 
‘Didactiek van de groepsles’.  

Muzieklessen
Op de Montessorischool zijn muzieklessen 
verzorgd door een muziekdocent van h19, waarbij 
elke klas maandelijks een uur muziekles volgde.  

School
Cultuureducatie met Kwaliteit
 
In 2020 heeft h19 samen met Theek 5 in de gemeente 
Oosterhout de opdracht om de landelijke regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit vorm gegeven. In de 
gemeente begeleidden we dit jaar in totaal elf basisscholen 
en twee scholen voor het voortgezet onderwijs bij de 
integratie van kwalitatieve cultuureducatie binnen hun 
onderwijs. Dat is er één meer dan vorig jaar. Ondanks de 
Covid-19-maatregelen en het afstandsonderwijs hebben er 
diverse activiteiten voor de leerlingen en teamtrainingen 
plaatsgevonden op het gebied van cultuureducatie. 
Leerkrachten werden middels nieuwsbrieven geïnspireerd 
hoe ze tijdens het afstandsonderwijs cultuureducatie 
een plek konden blijven geven binnen het onderwijs. 
Na de scholensluiting ontvingen alle basisscholen een 
werkpakket waarmee leerkrachten door middel van 
cultuuronderwijs op zoek konden gaan naar de vele 
ervaringen die de kinderen met hun families hadden 
opgedaan. Ook zijn er voor kunstvakdocenten die op 
scholen werken trainingen verzorgd hoe zij met hun lessen 
aansluiten bij het hedendaags onderwijs. Het doel van 
Cultuureducatie met Kwaliteit is dat kinderen profiteren 
van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben 
en belangrijke vaardigheden leren zoals onderzoeken, 
reflecteren en creëren. Dit omdat kinderen zich dankzij 
goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en 
kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen 
van de 21e eeuw.

Talentencarrousel
Op basisschool De Vuurvlinder in 
Geertruidenberg zijn muzieklessen 
en lessen podiumtalent (theater en 
musical) verzorgd in het kader van 
de talentencarrousel die de school 
regelmatig organiseert. Tijdens 
de talentencarrousel die 8 weken 
duurt worden er allerlei activiteiten 
aangeboden aan de leerlingen, 
waaronder kunsteducatieve activiteiten, 
waarbij de leerlingen gestimuleerd 
worden om hun talenten te ontdekken. 

Diverse kunst- en cultuureducatieve activiteiten
Naast langlopende projecten en terugkerende activiteiten, vinden er ook elk jaar losse activiteiten 
plaats op het gebied van kunst- en cultuureducatie, die bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een 
cultuurdag of feestweek op een school. 
Zo zijn er bijvoorbeeld op Kindcentrum De Ontdekking muziek-, musical-, theater- en danslessen 
gegeven rondom de Kinderboekenweek. Op basisschool Marcoen in Dorst is een cultuurdag 
georganiseerd ter ere van het 100-jarig jubileum van de school, waarbij kinderen de gehele dag 
deelnamen aan diverse kunst- en cultuureducatieve activiteiten. Op obs Rubenshof vonden er lessen 
plaats rondom de projectweek ‘Vrienden van Ver’ die door de school is georganiseerd.

‘Bouwen en Sjouwen’ op obs Rubenshof
‘Met kinderen van groepen 5 veranderden we de klas in een ontwerplokaal/
bouwkeet. Racehuizen, huizen met draaiende verdiepingen en huizen met 
een bos in de kamer fantasiehuizen voor de toekomst! Met hedendaagse 
architectuur uit Parijs als inspiratiebron...’
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Bovenschoolse projecten
Het bovenschoolsemenu organiseert 
kunstervaringen in de klas en in theaters met het 
doel de kinderen kennis te laten maken met kunst 
uit de grote wereld. Hierin werken wij samen met 
het Brabant Menu om voorstellingen met een 
hoogwaardige kwaliteit aan te bieden aan achttien 
basisscholen van Delta. 
Zo bezochten leerlingen de voorstelling 
HiHaHuttenbouwers of Ontspoking van De Stilte 
in het theater. De leerlingen krijgen vaak een 
voorbereidende workshop aangeboden op school 
om hen optimaal voor te bereiden op het kijken 
naar podiumkunst. 
Niet alleen in het theater komen de leerlingen in 
aanraking met podiumkunst, zo kwam Theater 
Artemis met de voorstelling ‘de 3-daagse’ 
drie dagen op de scholen of met het project ‘De 
actiegroep’. 

Naast podiumkunst laten we de leerlingen van 
Delta ook kennismaken met beeldende kunstenaars 
uit de grote wereld door een bezoek te brengen aan 
een lokaal museum of te werken met een expositie 
op school van een kunstenaar. 

Afgelopen jaar kwamen de volgende voorstellingen 
en projecten voorbij: 
Kleuters bezochten de dansvoorstelling 
HiHaHuttenbouwers of ontvingen de educatieve 
expositie ‘Stapelding’ van beeldend kunstenaar 
Herman Kuypers op school. 
Leerlingen in de middenbouw bezochten de 
dansvoorstelling Ontspoking, deden mee aan 
Stapelding, gingen naar Museum de Pont of deden 
mee aan de ‘3-daagse’ van Theater Artemis. 
Leerlingen van de bovenbouw deden mee aan een 
educatief project over fotografie van BredaPhoto. 

HIHAHuttenbouwers - De Stilte

‘Ik vond alles mooi, 
ik zou er wel de hele 
dag naar kunnen 
kijken’

Cultuuravontuurdagen
Op De Achthoek in Den Hout vonden in 2020 drie 
Cultuuravontuurdagen plaats. Op deze dagen wordt de 
school ‘overgenomen’ door kunstvakdocenten van h19, 
zodat de vaste groepsleerkrachten deze dagen kunnen 
benutten om het onderwijs van een volgende periode 
voor te bereiden. De kinderen gaan op deze dagen aan de 
slag met verschillende kunstdisciplines (dans, beeldende 
kunst, theater, muziek) waarbij het ontdekken van 
talenten centraal staat. De kunstvakdocenten sluiten 
hun workshops en lessen aan op de thema’s waarmee de 
kinderen in de desbetreffende periode bezig zijn. Muziek Impuls Muzieksubsidie

Vier Oosterhoutse basisscholen (obs De Pionier, obs 
Rubenshof, kbs De Touwbaan en basisschool Menorah) 
zijn door h19 ondersteund bij de invulling van de Muziek 
Impuls Muzieksubsidie. Deze scholen worden door de 
afdeling educatie geadviseerd over muziekeducatie 
en er wordt meegedacht over de invulling van het 
muziekonderwijs. Op deze scholen zijn muzieklessen 
gegeven aan de leerlingen of teamtrainingen aan het 
docententeam. 

Kunstoriëntatielessen
Op verschillende scholen zijn workshops in de 
verschillende kunstdisciplines verzorgd door 
kunstvakdocenten die zijn verbonden aan h19. Zo zijn 
op het Mgr. Frencken College workshops gegeven aan de 
leerlingen van klas 2 en op het Dongemond College in 
Made aan leerlingen uit de brugklas. Aan leerlingen uit de 
zesde klas van het St. Oelbert Gymnasium zijn danslessen 
gegeven in het kader van de sportoriëntatielessen.
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Centrum voor de kunsten ten tijde van Corona
Voor h19 is geen moeite te veel om zo veel mogelijk activiteiten in de 
lucht te houden. Zo is de ORTS benaderd om via hun uitzendingen 
contact te houden met onze kwetsbare doelgroepen, dansten we buiten 
als het binnen niet mocht, splitsten wij groepen om het deelnemersaantal 
beperkt te houden, docenten specialiseerden zich in het geven van 
onlinelessen en onze presentaties digitaliseerden we. In het gebouw zijn 
routes uitgezet, het cursistencafé gesloten, ouders wachtten buiten en 
mondkapjes zijn uitgedeeld. Om zo veel mogelijk lessen plaats te laten 
vinden hebben we extra zaterdagen ingezet en is het lesseizoen verlengd. 
Om het contact met de collega’s te behouden voerden we de nodige 
belrondjes en organiseerden online meetings. Met veel extra inzet is zo 
het contact met deelnemers en collega’s in stand gehouden.

Cursus

Snuffelweek
De eerste week van het nieuwe seizoen opende  
h19 haar deuren om Oosterhouters van jong tot oud  
te laten proeven van ons cursorisch aanbod. Geen open 
dag dus, maar een hele week waarin iedereen mocht 
komen snuffelen aan alles wat h19 te bieden heeft. 
Iedere dag is h19 dan ook gevuld met deelnemers aan de 
gratis proeflessen, introductielessen en workshops.  
Voor veel deelnemers een leuke en leerzame activiteit 
in deze laatste week van de zomervakantie, voor  
h19 een kans om te laten zien en ervaren hoe fijn  
het is om aan onze culturele activiteiten  
deel te nemen.

‘Ik leer nu echt 
anders kijken, en   
     merk dat ik   
     daardoor           
   ineens grote   
   stappen kan   
   maken.’
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Stichting Leergeld
De particuliere stichting Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die vanwege 
het ontbreken van financiële middelen binnen de gezinssituatie, niet mee kunnen doen met 
leeftijdsgenootjes.
Dit jaar hebben 42 kinderen de mogelijkheid gekregen om bij h19 te dansen, drummen, zingen, 
schilderen of actief te zijn op de Kunstwerkplaats. Door goede afspraken en samenwerking tussen de 
twee organisaties is dreigende uitval gedurende het jaar snel ondervangen en beperkt.

3 nieuwe Tekencursussen
h19 heeft steeds haar voelsprieten uit naar ontwikkelingen 
in de maatschappij, dus als het maken van schetsen aan 
populariteit wint onder jongeren zorgt h19 met gezwinde 
spoed voor een passend aanbod. We ontwikkelden 
cursussen, gericht op verschillende leeftijdsgroepen van 
jongeren, maar het sprak ook volwassenen aan. Startend 
met materiaalbeheersing en techniek verschuift de focus 
steeds meer naar het vertellen van een verhaal middels 
de tekeningen, met veel ruimte voor de eigen interesses 
en tekenstijl. Het aantal inschrijvingen overtrof onze 
verwachtingen zodat alle cursussen van start konden gaan.

Fotografie
Een leertraject van 3 jaar met verschillende accenten, waarbij het ontwikkelen van technische 
vaardigheden in combinatie met de poëzie van het beeld je met frisse ogen laat kijken in een 
nieuw perspectief. Dit seizoen zijn we met een nieuwe docent gestart, waarbij er voldoende 
cursisten zich hebben aangemeld voor de eerste twee jaar.
Tijdens het eerste jaar lag de focus op het leren kennen van de camera. In het tweede jaar 
werden keuzes gemaakt tijdens het fotograferen om de foto’s naar een hoger niveau te tillen. 
Welke compositie kies je en hoe zorg je ervoor dat jouw foto’s eruit spatten? 

Dans je fit & Bewegen op 
muziek
Soms zijn Brede buurt activiteiten zo succesvol 
dat ze leiden tot regulier h19 aanbod. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de dansactiviteiten voor 
senioren in activiteitencentrum De Bunthoef. 
Lekker laagdrempelig en dichtbij in hun eigen 
woonomgeving dansen 2 groepen senioren 
wekelijks, elk op hun eigen manier en niveau. Voor 
80+ is dat vaak op een stoel, iets jongere senioren 
dansen staand of vrij in de ruimte. Plezier met 
elkaar staat centraal bij deze lessen, die gericht 
zijn op het soepel houden van spieren, pezen en 
gewrichten en behoud van kracht en souplesse. 
Ook de lachspieren worden hierbij zeker niet 
vergeten. Na afloop van de les wordt gezellig 
samen koffiegedronken, en met enige regelmaat 
organiseert een groep zelfstandig een etentje bij de 
Chinees.

‘Hoezo een soepele rug?  
Ik ben na het dansen  
soms blij dat de rest  
er nog aan vastzit!’
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Productie / Presentatie
VASTWEL - La Divina Commedia
In de tweede versie van het bezinningsfestival Vastwel met dit jaar het thema 
verlangen en loslaten is h19 een bijzondere samenwerking aangaan. In de 
basiliek is op donderdag 5 maart La Divina Commedia van Dante Alighieri 
opgevoerd. Een theatrale reis door de hel en via de Louteringsberg naar het 
paradijs. Jonge ballerina’s van h19 dansten, eeuwenoude Gregoriaanse gezangen 
klonken, bijzondere lichtbeelden en teksten van Dante versterkten deze intieme 
voorstelling waar jong en oud in oude en nieuwe cultuur elkaar ontmoetten. 

Sinterklaas
Dit jaar is het niet mogelijk om het Grote feest voor 
Sinterklaas in De Bussel te vieren. Helaas! Omdat de 
traditie van Sinterklaas vieren onlosmakelijk verbonden 
is met h19 is er op zoek gegaan naar een alternatief. Dat 
is gevonden bij Con Brio. Daar werd een kleine sinterklaas 
musical geschreven: Paniek bij de post! h19 kan ruimte 
en mogelijkheden bieden om uit te voeren, Con Brio kan 
uitvoeren! De musical, bedoeld voor de kinderen van 5 t/m 
8 jaar is op zondag 29 november vier keer op h19, volledig 
coronaproof uitgevoerd. Drie keer voor de allerkleinsten en 
de laatste voorstelling voor theaterleerlingen van h19. Om 
de jonge cursisten te laten zien en te leren hoe het moet 
als je later zelf echt groot bent.
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Film op locatie
Een bijzondere samenwerking 
op het gebied van film en 
kunst.  h19 en Film op Locatie 
bundelden de krachten 
voor artistieke uitdaging 
en verdieping. In het gebouw van h19 is een serie van 6 films 
gepland over diverse kunstdisciplines. Een bijzondere locatie voor 
een film, die de beleving van een film veelal versterkt. Deze art-
house films worden ingeleid door een docent/kunstenaar van h19. 
Achtergronden belicht, stromingen geduid, verbanden gelegd. De 
eerste film, Blinded by the Light, mocht meteen rekenen op warme 
belangstelling.  Cursisten van h19 maar zeker ook bezoekers die het 
gebouw nog nooit eerder van binnen hebben gezien beleefden een 
mooie avond waar na afloop druk over nagepraat is. Covid strooide 
roet in het eten voor een vervolg, maar dit gaat er zeker komen zodra 
de situatie dit toelaat.

Bollywooddance
 
Er zijn ‘sleutelfiguren’ in een wijk nodig om met moeilijk bereikbare groepen contact te 
leggen. Mensen uit een andere cultuur, niet uit Nederland afkomstige medebewoners, 
kunnen bereiken. In het samenwerkingsverband Brede Buurt Zuid is zo Bollywooddance tot 
stand gekomen. Bij De Bunthoef klopte een dame aan die graag Bollywooddance zou willen 
geven. Opgegroeid in die traditie, wonend in Oosterheide, contact hebbend in de buurt, is 
één en één drie. Surplus legde contact met h19 en dit alles resulteerde in een uitwerking 
waarin, zodra Covid op retour is, h19 Bollywooddance aan gaat bieden. Er wordt gestart met 
een kindergroep en een groep voor volwassenen. Een mix van klassieke- en volksdansen uit 
India en westerse stijlen als R&B en hiphop. 

De Rattenvanger
 
In vervolg op Paterserfgoed is door bewoners van Paterserf gevraagd een ludieke oplossing 
te bedenken om de problematiek van zwerfvuil en de daarop afkomende ratten onder de 
aandacht te brengen van bewoners. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is contact 
gelegd en zijn partners gevonden in de gemeente, Thuisvester, Theek 5, Surplus, scholen, 
bewonersorganisaties, Zappers, werkgroep Duurzaamheid en d’Áskruizen, om dit project 
handen en voeten te gaan geven. Subsidies worden aangevraagd, muziek geschreven, 
dansen ontwikkeld. Lezingen voorbereid en afvalbingo’s gepland. Dit alles om eind 
september 2021 de gezamenlijke eerste optocht door Oosterheide te laten plaatsvinden 
waarin middels een bonte parade rattenproblematiek aan de orde komt. Lezingen en 
bingo’s voor en na de parades moeten zorgen voor een stukje beklijving. Er staan naast 
Oosterheide nog 4 gebieden op de rol. Eind 2021 hopen we 5 parades afgelegd te hebben.

Korenmiddag
 
Organiseer op Palmzondag een Oosterhoutse korenmiddag in de kapel van het 
Catharinadal, zo is aan h19 gevraagd door de werkgroep Vastwel. Een verbindend muzikaal 
element en toevoeging aan het bestaande programma. h19 ontwikkelde een programma, 
maakte een briefing en koren schreven zich in. Gezamenlijke muziek uitgezocht; naast een 
eigen optreden is juist het samen uitvoeren een uitdagende opdracht. Het is er net niet van 
gekomen. Het programma is doorgeschoven naar het najaar en vervolgens naar 2021.

Smakelijk Slotjes
 
In 2019 is in de wijk Slotjes Midden een initiatief ontwikkeld voor het sociaal wijkproject 
Smakelijk Slotjes. Een project voor en door Oosterhouters, ondersteund door professionals 
van MOOVE, Circuskunst, Theek 5 en h19. Recepten uit de buurt verzamelen en samen 
eten. Verhalen en recepten vastleggen op film en delen. Culturen en achtergronden leren 
kennen. Circus en muziek ingezet als middel om elkaar te leren kennen en te verbinden. 
Alle vergevorderde voorbereidingen ten spijt: 2020 bood geen ruimte om dit feest, de 
Smakelijk Slotjes Dinnershow in de wijk te vieren. Op naar 2021, wat in het vat zit verzuurt 
uiteindelijk niet.AC
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‘Ik kwam hier als kind, wat 
fantastisch dat ik nu op een 
andere manier opnieuw kennis 
maak met het gebouw’
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Samenwerkingspartners
h19 levert een grote bijdrage aan de cultuurbeleving in Oosterhout en doet 
dat bij voorkeur in samenwerkingsverband. Samenwerkingspartners in 2020: 
Theek5, MOOVE, Delta onderwijs, Theater de Bussel, Surplus, Zorgboerderij 
Levensvreugde, De Pannehoef, activiteitencentrum De Bunthoef, Floraliapark, 
De Schelp, BOCK, PGO Oosterhout, Rotary Centrum, Vastwel, Stichting 
Kunst in de Heilige Driehoek, Stichting Leergeld, Brownies&Downies, 
Bewonersorganisaties, GGZ de Aanloop, Theater de Schelleboom, Stichting 
Pim, Parochiehuis Oosteind, inloophuis Poppy’s, activiteitencentrum de 
Slotjes, activiteitencentrum Dommelbergen, winkeliersvereniging Arendshof, 
Leer- en Informatiehuis Sint-Catharinadal.

Leerbedrijf / stages
h19 is een erkend leerbedrijf voor het MBO. Daarnaast 
komen er met enige regelmaat stagiaires van Fontys Hoge 
school voor de Kunsten of zijn er scholieren voor een 
‘snuffelstage’.
De toekomstige docenten beeldende vorming ontwikkelden 
nieuwe lessen. Na een periode van meekijken gaven 
de stagiaires hun eerste lessen. De studenten met een 
administratieve opleiding hebben de eerste stappen gezet 
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 2020
Werkgebied   Actieve  h19 deelnemers  Geschat publieksbereik

Cursus (kunsteducatie | 
actieve kunstbeoefening)  1.666    4.700

School (kunsteducatie | 
onderwijs)    8.368    17.700

Stad (cultuurparticipatie)      1.066    13.500

ActiviteitenMakelaarsfunctie
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, dat er invulling 
naar tevredenheid gegeven wordt wel.

Appendix
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