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Nederland en Vlaanderen
 
Projectloket Cultuur: community 
art lab 
www.projectloketcultuur.nl/ 
communityartlab.asp 
De website van het Projectloket 
Cultuur is een initiatief van Cultuur-
netwerk. Op de site staan naast 
cultuureducatieve projecten voor 
onderwijs en amateurkunst ook de 
community art-projecten. Het  
Community Art Lab doet diepte-
onderzoek naar een aantal van deze 
projecten. De Community Art Data-
base geeft een overzicht van recente 
sociaal-artistieke projecten in heel 
Nederland. 

Deuss, B. (2009) 
Ted Brandsen, artistiek leider van Het 
Nationale Ballet: ‘Ik zou het liefst elk 
seizoen zo’n outreach-productie doen.

www.cultuurplein.nl/bulletin/ 
bulletinpdf
In: Bulletin Cultuur & School, 
jrg. 12, nr. 59, 10-11. 
Interview met Ted Brandsen, artistiek 
leider van Het Nationale Ballet. Op 
zijn initiatief deed artistiek leider 
Nita Liem van Don’t Hit Mama in 2006 
het community art-project Zwanen-
meer Bijlmermeer, een ontmoeting 
tussen de wereld van het klassieke 
ballet en scholieren uit Amsterdam 
en omstreken. In Kaap Kunst, jrg. 1,  
nr. 3, 20-22, verscheen onder de titel 
‘Wie wordt er nou verliefd op  
’n zwaan’ een interview met Nita 
Liem over het project.
  
Heijster, K. en J. Pijcke (hoofdred.) 
(2009) 
Kunst in de wijk. 
In: heART & society, jrg. 1, nr. 3, 
4-48. 

Themanummer over kunst en cultuur 
in achterstandswijken. Bevat inter-
views met minister Eberhard van der 
Laan over kunst in de aandachts-
wijken en Eugène van Erven over 
onderzoek naar community art. 
Daarnaast geven Dominic Schrijer, 
wethouder werk, sociale zaken en 
grotestedenbeleid Rotterdam,  
José Kablau van woningcorporatie 
De Goede Woning en Mira Kho, 
organisator van diverse cultuur-
projecten, hun visie op de rol van 
kunst in achterstandswijken. Tevens 
is er aandacht voor kunst als regis-
seur van verandering in de wijk 
Vissershop, Zaanstad, Freehouse-
projecten op de Afrikaandermarkt  
en Verhalenkeuken in de Haarlemse 
Slachthuisbuurt. Het nummer bevat 
ook interviews met Tanja Karreman, 
adviseur beeldende kunst bij atelier 
Rijksbouwmeester, Cees Bavius van 

Het dossier is een selectie van in de bibliotheek van de Boekmanstichting 
aanwezige documenten over community art, verschenen sinds 2006. Saskia 
Leefsma en Martine Meddens verzamelden de titels en websites en voor-
zagen ze van een annotatie. Documenten met een signatuur zijn in papieren 
versie beschikbaar. Documenten zonder signatuur zijn artikelen uit tijd-
schriften of digitale documenten, te raadplegen in de bibliotheek. Een 
aantal titelbeschrijvingen is bovendien voorzien van een verwijzing naar 
een website. Voor diegenen die zich verder in het onderwerp willen verdiepen 
is er vanzelfsprekend meer literatuur in de bibliotheek te vinden, zoals 
publicaties uit de jaren voor 2006. 
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Bureau d’Arts sans Frontières 
(BAF), cultuurmakelaar Sikko 
Cleveringa en portretten van de 
kunstenaars Sofia Opfer & Tijs van 
Trigt, Adriaan Nette, Floor Ziegler  
en Ergun Erkocu.

Hurk, P. van den (2009) 
Community art is meer dan een 
dansje rond een versierde lantaarn-
paal: opinie. 
In: Kaap Kunst, jrg. 1, nr. 3, 17-19.
Kunstenaars die zich bezighouden 
met community art moeten net zoveel 
vakmanschap, brille en talent in huis 
hebben als ‘gewone’ kunstenaars, 
betoogt Peter van den Hurk. Commu-
nity art wordt vaak nog onderschat, er 
bestaat geen verschil tussen de wijze 
waarop een regelmatige consument 
van ‘gewone’ kunst zich identificeert 
met zijn held en de wijze waarop een 
kunstzinnig onervaren buurtbewoner 
dit doet binnen de setting van een 
community art-project. Zowel kunst  
in het algemeen als community art  
in het bijzonder, heeft een aantal 
intrinsieke waarden waardoor het 
tegelijk doel en middel kan zijn. 
 
Hurk, P. van den (2009) 
Engagement en ambachtelijkheid 
in de community arts: over kunst 
die niet gewoon maar wel gewoon 
kunst is. 
Rotterdam: Codarts, Hogeschool 
voor de Kunsten, 13 p. 
Signatuur: 09-511 
Slotrede lectoraat Community Arts, 
uitgesproken door Peter van den 
Hurk op donderdag 10 september 
2009. Van den Hurk ondersteunt het 
feit dat de opleiding niet op bachelor-
niveau, maar op mastersniveau 
plaatsvindt. Een community artist is 
in de eerste plaats een hele goede 
kunstenaar, zowel in zijn ambacht als 
in zijn engagement. 

Mat, J. (2009) 
Wijkkunstenaar maakt klaprozen 
hufterproof: de tussenstand na 
tweeënhalf jaar van investeringen in 
‘krachtwijk’ Kruiskamp in Amers-
foort. 
In: NRC Handelsblad, 24 augustus, 
244 kb. 
De Amersfoortse probleemwijk 
Kruiskamp is één van de veertig 
Vogelaar- of krachtwijken. Wat is er in 
afgelopen tweeënhalf jaar verbeterd? 
En welke rol heeft ‘wijkkunstenaar’ 
Van der Hoeven daarbij gespeeld?
 
Spel, M. (2009) 
Orkest zoekt nieuw publiek: Rotter-
dams Philharmonisch Orkest wil 
meer kwaliteit en continuïteit. 
In: NRC Handelsblad, 23 septem-
ber, 186 kb. 
Het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest (RPhO) heeft sinds voorjaar 
2009 een nieuwe directeur, Hans 
Waege, een vernieuwd onderkomen, 
De Doelen, en een nieuw cd-contract. 
Aandacht voor de programmering en 
het community art-project van het 
RPhO. Voor dit project trekt het 
orkest de wijken in, waar orkest-
musici aansluiting zoeken bij de 
cultuuruitingen van verschillende 
gemeenschappen. Sluitstuk is een 
evenement met het voltallige orkest 
in De Doelen. Het einddoel is immers 
een nieuw publiek te bereiken.

Bakker, Y. en S.J. Trienekens (2008) 
Jalan Jalan: kunstenaars en 
buurtbewoners werken aan een 
betere buurt.
Amsterdam: Kunstenaars&CO, 51 p. 
Signatuur: 09-188 
Jalan Jalan is een community art-
project dat zich afspeelde tussen 
april en september 2008 in de Indische 
Buurt in Amsterdam op initiatief van 
stichting ACCU, Studio K en 
Kunstenaars&CO. Kunstenaars 

werkten samen met buurtbewoners in 
een reeks van creatieve activiteiten 
toe naar drie buurtfeesten waarin een 
optocht in de buurt centraal stond. 
Tussen de feesten door waren er 
workshops op het gebied van theater, 
taal en beeldende kunst. Het doel was 
buurtbewoners die naast elkaar 
wonen met elkaar in contact te 
brengen. Dit boekje bevat onder meer 
de opzet van het project, een artikel 
waarin de bewoners, kunstenaars en 
vertegenwoordigers van de mee-
werkende organisaties aan het woord 
komen, en de belangrijkste uitkomsten 
van de effectmeting die TNO uitvoerde 
naar de resultaten van het project. 
Daarnaast is een essay van Sandra 
Trienekens opgenomen over de 
achtergronden van sociale cohesie 
en community art.
 
Best, S. (2008) 
Welke verschillen in aanpak zijn 
er tussen de professionals? 
Community Arts en wijkgericht 
werken in de praktijk en op papier.
Utrecht: Kosmopolis, 517 kb. 
In hoeverre hangen community art  
en wijkgericht werken samen?  
Dit onderwerp stond centraal op  
30 oktober 2008 tijdens de studiedag 
Professionals # 2 voor professionals 
die werkzaam zijn op het snijvlak van 
cultuur, kunst, erfgoed en sociale 
cohesie. Hoe benader je als culturele 
professional de bewoners voor een 
project? Hoe benader je de wijk? Wat 
kunnen professionals in kunsten, 
cultuur, erfgoed en ook welzijn van 
elkaar leren? Verslag van de studie-
dag georganiseerd door Kosmopolis 
& Kosmopolis Utrecht samen met 
Erfgoed Nederland & Landelijk 
Platform Cultuuraanjagers.
 
Brouwer, P. (2008) 
Effectmeting Jalan Jalan:  
onderzoeksrapport. 
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www.kunstenaarsenco.nl/sbeos/doc/
file.php?nid=3049
Hoofddorp: TNO, 430 kb. 
Onderzoek naar de meerwaarde  
van kunst en de betrokkenheid van 
kunstenaars bij het community 
art-project ‘KunstWerkt in de Indische 
Buurt’ in Amsterdam, waarin buurt-
bewoners in een reeks van creatieve 
activiteiten samenwerkten aan de 
voorbereiding van het Jalan Jalan 
Festival. Een belangrijk doel van het 
project was het stimuleren van 
ontmoeting, uitwisseling en samen-
werking tussen (cultureel diverse) 
buurtbewoners met behulp van kunst. 
Om deze vraag te kunnen beantwoor-
den was er behoefte aan een effect-
meting. De centrale onderzoeksvraag 
hierbij luidt: Zijn er, door middel van 
kunstactiviteiten, meer interetnische 
ontmoetingen gerealiseerd tussen 
buurtbewoners die elkaar voorheen 
niet of nauwelijks ontmoetten?
 
Keurentjes, J. (2008) 
Diversiteit op conferentie  
Cultural Duets.
www.kunstfactor.nl/kunstfactor/
pagina.vm?id=1392
Utrecht: Kunstfactor, 235 kb. 
Tijdens de conferentie Cultural 
Duets op 29 november 2008 werd het 
thema Dans en diversiteit, traditie en 
vernieuwing vanuit verschillende 
perspectieven benaderd: vanuit de 
dans, amateurkunst en de samen-
leving. Kunstfactor organiseerde  
de conferentie in samenwerking met 
de Fontys Dansacademie in Tilburg. 
Dit verslag bevat onder meer ‘Voorbij 
de dialoog, dagimpressie Cultural 
Duets’ door Bart Deuss. Daarnaast 
zijn de keynotespeech van Dick de 
Ruijter, cultuurpsycholoog en com-
munity art-deskundige, en een 
verslag van de workshop door Soheila 
Najand van Stichting InterArt 
op genomen. Tevens is een verslag 

van de paneldiscussie met Nishant 
Bhola, danstheatermaker Nita Liem, 
Joep Bor (hoogleraar op het terrein 
van de niet-westerse uitvoerende 
kunsten), Laurien Saraber (specialist 
culturele diversiteit en podium-
kunsten) en Jaakko Toivonen (choreo-
graaf Company Koorts en jurylid So 
you think you can dance) opgenomen.
 
Kraak, R. (2008) 
Beeld in wording: een exploratief 
veldonderzoek naar de betekenis 
van sociaal geëngageerde kunst 
in Nederland. 
Doctoraalscriptie Universiteit van 
Amsterdam, 90 p., 746 kb. 
Signatuur: 08-229 
Wat hebben sociaal geëngageerde 
kunstenaars voor ogen met hun 
werk? Hoe beleven de direct betrok-
kenen (buurtbewoners, deelnemers 
of bezoekers, medewerkers en 
vrijwilligers) de projecten en welke 
rol spelen opdrachtgevers bij het 
verloop van het project? In deze 
scriptie wordt getracht een antwoord 
te geven op deze vragen. De centrale 
probleemstelling luidt: hoe verhouden 
de artistieke opvattingen, doel-
stellingen en praktijken van sociaal 
geëngageerde kunstenaars zich tot 
de doelstellingen van opdrachtgevers 
en de ervaringen van direct betrok-
kenen in de praktijk? De sociaal 
geëngageerde kunst is een relatief 
nieuw onderwerp binnen de sociale 
wetenschappen. Er is voor deze scrip-
tie daarom zowel een literatuur- als 
een veldonderzoek verricht. Kraak 
besteedt aandacht aan de verschil-
lende perspectieven die bestaan in 
het veld, in het bijzonder binnen de 
kunstwereld en de overheid. Op 
grond van deze bevindingen gaat ze 
in op de verschillende mogelijkheden 
voor verder onderzoek. Voor het 
empirisch veldonderzoek heeft ze 
drie kunstprojecten onderzocht, 

waarbij gebruik is gemaakt van 
interviews en (informele) gesprekken. 
 
Poelman, L. en M. de Ridder (2008) 
Do’s en don’ts van wijkgericht 
werken met kunst en cultuur. 
kosmopolisutrecht.nl/fileadmin/
media-archive/utrecht/projecten/
wijkgerichtwerken site.pdf
Utrecht: Kosmopolis Utrecht, 32 p., 
172 kb. 
Signatuur: 09-044 
Marlous de Ridder en Linda Poelman, 
twee masterstudenten Kunstbeleid 
en Management aan de Universiteit 
Utrecht, deden onderzoek naar hoe 
invulling wordt gegeven aan wijk-
gericht werken met kunst en cultuur. 
Wat valt hiervan te leren? Naast een 
uitgebreid literatuuronderzoek 
hielden ze 25 interviews met mensen 
die werkzaam zijn in het Utrechtse 
culturele veld, de welzijnssector,  
het onderwijs en de wetenschap.  
Dit leidde tot een aantal aanbevelin-
gen en valkuilen, de do’s en don’ts 
voor wijkgericht werken met kunst  
en cultuur.
 
Post, A. (2008) 
Zingen en dansen helpt. 
In: Binnenlands bestuur, 11 januari.
Signatuur: M09-090 
In de veertig wijken van minister 
Vogelaar heerst grote culturele 
achterstand. Meer voorzieningen en 
kunstbeoefening zouden de stede-
lijke vernieuwing hogerop helpen. Of 
is ‘wijkkunst’ vooral een doekje voor 
het bloeden? Reacties van regisseur 
Cees Bavius, de toenmalige Haagse 
cultuurwethouder Jetta Klijnsma 
(PvdA), lector Kunst en Publieke 
ruimte aan de Rietveld Academie 
Jeroen Boomgaard en regiodirecteur 
van Portaal Nijmegen Henk Peter Kip.
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Corijn, E. (et al.) (2007) 
Het sociale van cultuur: lokaal 
cultuurbeleid en gemeenschaps-
vorming: een werkboek.
www.locusnet.be/portal/page/portal/
F901F30019034010A58EE0217123FC91
Brussel: Cultuur lokaal, 150 p., 1,8 mb. 
Signatuur: 07-550 
Het begrip gemeenschapsvorming 
duikt steeds vaker op in het lokale 
cultuurbeleid in Vlaanderen. Deze 
publicatie geeft een overzicht van de 
verschillende decreetteksten waarin 
dit begrip voorkomt. Tevens wordt de 
praktijk van het lokale cultuurbeleid, 
de coördinatie van het beleid, cultuur- 
en gemeenschapscentra en biblio-
theken onderzocht. Aanbevelingen 
voor een beleid waarmee de cultuur-
werkers zelf aan de slag kunnen. 

Erven, E. van en P. van den Hurk 
(2007) 
Community arts kunst en kunde: 
verslag & reflecties van een expert 
meeting 12 december 2006.
www.codarts.nl/01 home/downloads/
COD-070529-Community Arts expert 
meeting compleet.pdf 
Rotterdam: Codarts, Hogeschool 
voor de Kunsten, 434 kb. 
Op 12 december 2006 vond de eerste 
expert meeting plaats van het lecto-
raat Community Arts. Twaalf experts 
(onder wie Carolien Dieleman, Piet 
Elenbaas, Rineke Smilde, Sandra 
Trienekens, Marijke Hoogenboom  
en Ton Bevers) bogen zich onder  
de ogen van zo’n tachtig belang-
stellenden over de vraag welke 
vaardigheden een community artist 
moet meebrengen om niet in diezelfde 
community kopje onder te gaan.
 
Haagsma, L. (2007) 
Burenliefde: de revival van 
de community arts. 
In: Metropolis M, jrg. 28, nr. 4, 60-67.
Kunst in de wijk maakt, onder invloed 

van de politiek, een opmerkelijke 
revival door. Met kunst in de wijk wil 
de politiek de verscheurde gemeen-
schap opnieuw binden.
 
Stienen, F. (2007) 
Symfonie voor iedereen: onder 
lectoren. 
In: Boekman, jrg. 19, nr. 72, 40-45.
In de serie ‘Onder Professoren’ 
komen twee lectoren aan het woord. 
Peter van den Hurk is lector  
Community Arts aan Codarts, 
Hogeschool voor de Kunsten in 
Rotterdam, Merlijn Twaalfhoven is 
lector PopKunst aan het ArtEZ 
Conservatorium in Arnhem. Beiden 
zijn daarnaast actief als uitvoerend 
kunstenaar: Van den Hurk als theater-
maker, Twaalfhoven als muzikant/
componist. Enkele uitspraken van hen 
zijn: de kunstenaar die zich niet 
afvraagt hoe hij de mensen kan 
bereiken, is een dolende ridder;  
het doorbreken van grenzen tussen 
de diverse kunstdisciplines is hoog-
nodig. Merlijn Twaalfhoven wil 
mensen inspireren om meer te 
communiceren. Van den Hurk pleit 
voor initiatieven die de gesloten 
kunstwereld open breken.

Zonder auteur (2007) 
Participatie en cultuur, II.
www.rrkc.nl/uploads/230.pdf
Rotterdam: Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur, 42 p., 161 kb. 
Signatuur: 07-099 
Er is een duidelijk verband tussen 
actief deelnemen aan het culturele 
leven en actieve maatschappelijke 
participatie, aldus de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur. In een 
advies aan het gemeentebestuur 
wordt belicht hoe culturele activiteiten 
kunnen bijdragen aan een sociaal 
gericht participatiebeleid. Maar ook 
omgekeerd, hoe participatie in het 
culturele leven kan worden versterkt. 

De raad adviseert culturele en 
maatschappelijke participatie 
nauwer met elkaar te verweven: een 
actief verenigingsleven, begeleiding 
van vrijwilligerswerk, wijkgerichte 
projecten van musea en podium-
kunstinstellingen, maar vooral 
actieve cultuurbeoefening door de 
Rotterdammers zelf.
 
Crombez, T. (2006) 
Massakunst en gemeenschapsdrama: 
op zoek naar een genealogie van het 
cultuurpolitieke denken vandaag. 
In: Etcetera, jrg. 24, nr. 104, 56-59.
Combrez beschrijft de geschiedenis 
van de ‘gemeenschapskunst’, in het 
licht van de hedendaagse Vlaamse 
cultuurpolitiek. In de 19de en 20ste 
eeuw zijn er talrijke oproepen geweest 
om een nieuwe gemeenschapskunst 
te stichten, oproepen die verwant zijn 
aan het huidige pleidooi voor meer 
cultuurparticipatie. Ze gaan van 
William Morris en de Arts-and-
Craftsbeweging tot de pleidooien 
voor spirituele groepskunst van Jerzy 
Grotowski en Herman Teirlinck.

Geldermans, A. (2006) 
Stormachtige opkomst van  
Community art. 
www.cultuurplein.nl/bulletin/ 
bulletinpdf
In: Bulletin Cultuur & School, 
nr. 44, 10-15. 
Community art is overal in opkomst. 
Sommigen zien het als het middel om 
nieuwe publieksgroepen te interesse-
ren voor kunst en cultuur en de 
sociale cohesie in de maatschappij te 
vergroten. Anderen schuiven het als 
amateurkunst aan de kant. Feit is dat 
community art volop in de belang-
stelling staat en veel nieuwe mensen 
weet aan te spreken, onder wie ook 
jongeren. Een rondgang langs een 
aantal projecten en een gesprek met 
Sandra Trienekens, die als onderzoek-
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ster samen met Cultuurnetwerk 
Nederland werkt aan een inventari-
satie van community art-projecten in 
Nederland. Zij omschrijft community 
art als een vorm van interactieve 
kunst, waarbij de kunstenaar uitwis-
seling zoekt met andere deelnemers 
en/of het publiek. Naast kunstzinnige 
uitgangspunten spelen sociale of 
maatschappelijke doelstellingen 
vaak een rol.

Haanstra, F. (2006) 
Community arts in  
the Netherlands: bij het afscheid 
van Peter den Ouden op  
1 november 2006. 
www.ahk.nl/ahk upload/
ahk documenten/community arts.doc, 
38 kb. 
Lezing over community art in Neder-
land bij het afscheid van Peter den 
Ouden van de Amsterdamse Kunst-
academie op 1 november 2006.
Haanstra geeft een overzicht van 
community art-projecten in Neder-
land, gebaseerd op informatie uit de 
database van Cultuurnetwerk Neder-
land. Daarna onderzoekt hij de status 
en definities van community art in  
de kunstwereld. Als laatste komt de 
opleiding voor communitykunstenaars 
aan bod.
 
Trienekens, S.J. (2006) 
[u bevindt zich hier]: een studie 
naar het gemeenschapskunst-
project [u bevindt zich hier] van 
Springdance, Utrecht. 
www.springdance.nl/downloads 
algemeen/UBZHrapportjan2006.pdf 
Utrecht: Springdance, 300 kb.
Springdance heeft zich ten doel 
gesteld om het kunstzinnige gehalte 
van community art naar voren te  
brengen en de kritische discussie 
over de gevestigde opvattingen in  
de kunstsector aan te zwengelen. 
Daarom werd er in het kader van  

het Springdance/festival 2003 een 
tweedaagse conferentie georgani-
seerd rondom creative communities. 
Eén uitkomst van de conferentie was 
het voornemen om tijdens het Spring-
dance/festival 2005 een community 
art-project te presenteren. Dat werd 
[u bevindt zich hier], ofwel [ubzh]. 
 
Trienekens, S.J., M. van Hoorn en 
M-L. Damen (2006) 
Kunst en sociaal engagement:  
een analyse van de relatie tussen 
kunst, de wijk en de gemeen-
schap.
www.cultuurnetwerk.nl/producten 
en diensten/Publicaties/pdf/ 
cpluse17engagement.pdf 
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland, 
80 p., 588 kb. 
Signatuur: 06-752 
Hoe kan de relatie tussen kunst  
en maatschappij vorm krijgen?  
De bestaande terminologie, zoals 
community art, schept verwarring 
omdat het accent of op het artistieke 
of op het maatschappelijke aspect 
wordt gelegd. Het onderzoek 
beschrijft intenties, werkwijzen en de 
samenwerkingsverbanden in sociaal 
geëngageerde kunstprojecten,  
op basis van gegevens uit de online 
databank Community Art en aan  
de hand van diepte-interviews met 
geëngageerde kunstenaars.
 

Internationaal
 
Community Arts Network (CAN)
www.communityarts.net
Community Arts Network (CAN)  
is een project van Art in the Public 
Interest (API), een non-profit-
organisatie in North Carolina, 
Verenigde Staten. De website 
fungeert als ‘hoofdkwartier’ en is 
tevens een portal naar community art, 
met nieuws, documentatie, literatuur, 

onderzoek en educatieve informatie.

Coutts, G. en T. Jokela (2008) 
Art, community and environment: 
educational perspectives. 
Bristol (etc.): Intellect, XIV, 314 p. 
Signatuur: 09-079 
Publicatie over de wisselwerking 
tussen kunst, cultuurdeelname en  
de omgeving van stad en platteland. 
In drie delen komen de thema’s 
omgeving, community’s en onderwijs 
aan bod. De hoofdstukken variëren 
van projectbeschrijvingen tot discus-
sies over het belang van kunst voor 
het publiek en de gemeenschap. Met 
bijdragen uit Engeland, Australië en 
Finland over onder meer stadskunst, 
communitydeelname, lokale empower-
ment en eigendomskwesties.
 
Goldbard, A. (2008) 
Culture and community  
development in higher education: 
the Curriculum project report. 
imaginingamerica.org/IApdfs/08.CP.
report.pdf
Syracuse, NY: Imagining America, 
808 kb. 
Verslag op basis van interviews en 
enquêtes onder een groot aantal 
communitykunstenaars, docenten  
en betrokkenen. Het rapport toont  
de huidige stand van zaken, inclusief 
sterkte- en zwakteanalyse, van de 
ontwikkelingen rond cultuur en 
community in het voortgezet onder-
wijs in de Verenigde Staten.
 
Matarasso, F. (2007) 
Common ground: cultural action  
as a route to community develop-
ment. 
In: Community Development 
Journal, jrg. 42, nr. 4, 449-458.
Signatuur: M08-276 
Gedurende ten minste 30 jaar is 
culturele actie in het Verenigd 
Koninkrijk gebruikt om de ontwikke-
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ling van gemeenschappen te  
promoten, vaak met goede resultaten. 
De  hielden er in deze periode ver-
schillende theorieën, waarden en 
benaderingen op na en ontwikkelden 
zich. Opvallend was vooral de ver-
schuiving in focus – met name in 
cultureel beleid – van collectieve naar 
individuele resultaten. Tegelijkertijd 
blijft het vermogen van culturele actie 
om mensen samen te brengen en een 
basis voor een duurzame ontwikke-
ling van de gemeenschapsprojecten 
te bouwen belangrijk. Dit artikel gaat 
in op de processen waardoor gemeen-
schapsprojecten gebaseerd op kunst 
kunnen leiden tot de ontwikkeling van 
zowel informele als formele collectieve 
organisaties. Centraal in dit proces,  
zo wordt betoogd, staat cultuur gericht 
op de sterke punten van mensen en 
belangen, in plaats van op extern 
gedefinieerde problemen. Het stuk is 
gebaseerd op twee contrasterende 
voorbeelden om het voortdurende 
belang van culturele actie aan te 
tonen in zeer verschillende sociale en 
economische situaties: onderzoek 
naar vrijwillige kunstontwikkelings-
projecten op het platteland van en 
ervaringen bij culturele gemeen-
schappen in Zuidoost-Europa.
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Jeremy Nowak, president en hoofd 
dagelijks bestuur van het Reinvest-
ment fund, onderzoekt de rol van 
community art en culturele activi-
teiten bij de ontwikkeling van stads-
wijken. Hij gaat in op de mogelijk-
heden van een geïntegreerde visie  

op creativiteit en vorming. Culturele 
activiteiten en stadsontwikkeling in 
de wijken zijn vaak nauw met elkaar 
verweven en vullen elkaar aan. Nowak 
biedt een flexibel kader voor investe-
ringen en financiering ter onder-
steuning van deze samenwerking en 
als bijdrage tot een tot de verbeelding 
sprekende en substantiële stads-
vernieuwing.
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214 kb. 
Wereldwijd bloeit het theater op. 
Community art is een mondiale hype. 
Theater is geëngageerd en educatief. 
Gelukkig blijft het ook als kunstvorm 
intact. Zes artikelen over de relatie 
tussen theater en vorming in  
drie continenten. 
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Signatuur: 06-632 
Over de hele wereld werken kunste-
naars actief met buurtbewoners en de 
gemeenschap, vaak in samenwerking 
met dienstverlenende organisaties, 
culturele centra, scholen, universi-
teiten en buurthuizen. Zij streven 
daarbij naar wederzijds begrip tussen 
individuele en gemeenschappelijke 
belangen, met inbegrip van culturele 
verschillen en klasse. Zodoende 
ont staan producten die de discussie 
aanzwengelen, betrokkenheid  
stimuleren en actieve deelname 
aanmoedigen.
 

 


