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PS. Wil jij deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur ons even per mail een reactie.
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Ken jij iemand die de digitale
Nieuwsbrief moet ontvangen, heb
je tips of vragen, een culturele
nieuwtje of wil je een mooi
initiatief onder de aandacht
brengen? Mail dan een reactie naar
de cultuurcoaches Gea Jonker en
Frits Colenbrander
cultuurkeet@tynaarlo.nl

1. Cultureel ondernemerschap

Wat mooi dat ik mij als nieuwe
wethouder Cultuur van de gemeente
Tynaarlo via deze nieuwsbrief aan u
mag voorstellen. Want wat mij zo
aanspreekt aan de nieuwsbrief is dat
het inwoners van de gemeente Tynaarlo
samenbrengt door te wijzen op
bijeenkomsten en evenementen. In
verlengde daarvan draagt het ook bij
aan het uitwisselen van ideeën en het
bedenken van nieuwe initiatieven. De
nieuwsbrief heeft een stimulerend
karakter.
Tijdens corona hebben we ervaren dat
kunst en cultuur onmisbaar is voor ons
welbevinden. Eigenlijk niet zo gek
aangezien kunst en cultuur voortkomen
vanuit mensen en dus een representatie
zijn van ons als mens en gemeenschap.
Het verbindt, schept een band en het
zorgt ervoor dat we als mens beter
geworteld raken. Cultureel
ondernemerschap is dus onmisbaar.

In mijn eerste voorwoord als
wethouder cultuur krijg ik de kans nog
eens te herhalen wat mijn voorgangster
Oetra Gopal al schreef in de laatste
nieuwsbrief: in het coalitieakkoord
2022-2026 is afgesproken dat de
gemeente Tynaarlo wil blijven
investeren in cultuur. Daar ga ik me
sterk voor maken.
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Ik ga velen van u de komende jaren
ontmoeten, voor zover we nog geen
kennis hebben gemaakt. Ik kijk uit naar
een prettige samenwerking. En naar de
vele culturele evenementen die ons te
wachten staan!
Met vriendelijke groet,
Miguel Ririhena
Wethouder Cultuur gemeente Tynaarlo

Wethouder Miguel Ririhena, zittend op de bank, voor
het gemeentehuis in Vries - Foto Sonja Puite.

2. Programma Keet in de Zomer
In navolging van de twee succesvolle edities van Keet
in de Zomer in 2020 en 2021, ook dit jaar weer een
super mooi zomerprogramma. Keet in de Zomer staat
in de zomervakantie in Zuidlaren, Eelde Paterswolde
en in Vries. Cultuurcoaches, buurtsportcoaches en
jongerenwerkers van Neie Naober hebben samen met
diverse plaatselijke aanbieders weer de handen ineen
geslagen. Alle jongeren die in gemeente Tynaarlo
wonen en thuis zijn of blijven tijdens deze
zomervakantie hoeven zich niet te vervelen. Meer
informatie, ga naar sociaaltynaarlo.nl. Of kom naar
Keet in de Zomer op locatie. “Kom niet alleen! Neem
vooral ook de buren, familie en mensen uit je netwerk
mee!”
Flyer:
https://sociaalteam.tynaarlo.nl/cultuur/keet-de-zomer
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Wanneer en waar?
8 juli t/m 1 aug Zuidlaren
2 t/m 15 aug
Eelde Paterswolde
16 t/m 29 aug Vries

3. In de agenda: netwerk
bijeenkomst Ronde van Tynaarlo
Samen sterk
De Ronde van Tynaarlo (RVT) maakt samen cultuur sterk. Het gaat
over het verbinden van organisaties, verenigingen, kunstenaars,
culturele ondernemers, met als doel dat het culturele veld elkaar
kent, elkaar weet te vinden, activiteiten en samenwerking worden
versterkt. We vinden een netwerk belangrijk omdat het de
culturele infrastructuur verstevigt en daarmee een belangrijke
bijdrage levert aan een levendig cultureel klimaat in onze
gemeente.
Na de zomervakantie organiseren de cultuurcoaches van
gemeente Tynaarlo op dinsdagavond 1 november van 19-21:30 uur
een netwerkbijeenkomst voor alle vertegenwoordigers in het
culturele werkveld. Wil jij meedoen, heb je iets te bespreken of te
presenteren, ben jij nieuwsgierig of heb je een vraag of opmerking
voor de Ronde van Tynaarlo? Meld je alvast aan via:
cultuurkeet@tynaarlo.nl
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4. Fotograaf Johan Wolfard
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Kunst op de tafel van de burgemeester van Tynaarlo! Een mini-expositie over
een cultureel pareltje in de gemeente. De tafel van de burgemeester maakt
cultuur zichtbaar en geeft het een smoel. Dat doen we door persoonlijke
verhalen van mensen te vertellen waarin naar voren komt wat cultuur voor
hen betekent, maar ook door het toegankelijk maken van culturele activiteiten
door goede informatieverstrekking.

Zelfportret fotograaf Johan Wolfard

Momenteel te zien in het gemeentehuis én online via de webpagina van de
gemeente Tynaarlo: de tafel van fotograaf Johan Wolfard. Johan woont
ondertussen 43 jaar in de gemeente Tynaarlo en is als ontwerper en arrangeur
betrokken bij het Bloemencorso in Eelde en de laatste vijf jaar als fotograaf bij
Dorpsklanken. Tijdens het programma van Keet in de Zomer geeft Johan 5
workshops ‘Tabletop, fotografie in een doos’. Nieuwsgierig geworden, kom
vooral even langs tijdens Keet in de Zomer op de vrijdagmiddag en doe vooral
mee aan de prijsvraag:
Meer informatie: https://www.tynaarlo.nl/cultuur/tafel-van-de-burgemeester/detafel-van-fotograaf-johan-wolfard

5. Schadeherstelfond (ook over) 2021
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Het college van Burgemeester en Wethouders hebben besloten om – naast diverse
regelingen voor 2022 – ook over 2021 een coronasteunpakket voor maatschappelijke
organisaties en eenmanszaken en ZZP’ers in de culturele sector open te stellen. Er zijn 3
regelingen:
1. Niet terugvorderen incidentele subsidies: Heeft uw organisatie een incidentele subsidie
ontvangen voor een activiteit in 2021 en kon deze activiteit niet plaatsvinden? U kunt deze
subsidie behouden en alsnog gebruiken voor het organiseren van een activiteit.
2. Schadeherstelfonds 2021: Heeft uw (maatschappelijke) organisatie financiële schade
opgelopen als gevolg van de coronamaatregelen? U kunt dan een bedrag van €750 of een
hoger bedrag via de rekentool aanvragen
3. Tijdelijke uitvoeringsregeling culturele sector Tynaarlo 2021: Hebt u een eenmanszaak of
bent u ZZP’er? Maakt u kunst of organiseert u culturele activiteiten? Check dan deze
regeling, u kunt een subsidie aanvragen voor het maken van een kunstwerk of een
activiteit (bv. Een concert, expositie, etc)
Zeer binnenkort staan de informatie, voorwaarden en het aanvraagformulier voor deze
regelingen op de site van de gemeente Tynaarlo onder ‘coronavirus’.

Info volgt binnenkort
check de website:
https://www.tynaarlo.nl
/coronavirus

6. Oproep - Cursus Theatertechniek
Samen musiceren, dansen of toneelspelen zijn de populairste
manieren om samen actief met kunst bezig te zijn. In bijvoorbeeld
een zangkoor, een fanfare, harmonie, een brassband of strijkorkest.
Maar ook dansverenigingen en toneelclubs zijn erg in trek. Je kunt
je erin uiten en je culturele talenten verder ontwikkelen. En
natuurlijk is het heel aangenaam dat samen met anderen te doen.
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Heb jij belangstelling
voor een Cursus
Theatertechniek? Meld
je meteen aan via
cultuurkeet@tynaarlo.nl

Vanuit het werkveld ontvangen we signalen dat er – soms – een
tekort is aan mensen die graag meewerken aan toneel, theater, dans
en/of muziekproducties en affiniteit hebben met licht- en
geluidtechniek. Daarnaast is het ook belangrijk om als licht- en
geluidstechnicus kennis en vaardigheden up to date te houden. De
gemeente Tynaarlo inventariseert deze behoeften en bij voldoende
aanmelding gaan de cultuurcoaches in goed overleg met alle
belangstellenden invulling geven aan een Cursus Theatertechniek.
Eindvoorstelling Danskwartier Zuidlaren - Foto Jaap Menses
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