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PROGRAMMAPLAN
2021 - 2022

Verbonden in de verhalen van onze cultuur
In het theater- en schooljaar 2021-2022 is de gemeente
Coevorden de culturele gemeente van Drenthe. Een mooie
gelegenheid om iedereen de kans te geven te genieten van
en mee te doen met culturele activiteiten.
In het jaar 2022 vieren we de bevrijding van Coevorden.
Het is dan 350 jaar geleden dat de stad Coevorden in 1672
is ontzet. Een belangrijk moment in de geschiedenis om te
herdenken en te vieren.
De koning vertelde in zijn kersttoespraak van 2019 dat Nederlanders enorm van elkaar kunnen verschillen, maar wie
aan mensen vraagt waarom ze zich verbonden voelen met
Nederland, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden. Onze
taal, onze democratie, de gelijkheid, de strijd tegen het water
en de gezelligheid. Maar vooral: vrijheid. Vrijheid is de vlam
die in alle Nederlandse harten brandt. Het is de vrijheid die
ons allemaal verbindt en die we te danken hebben aan oudere verzetsmensen. Ook jongeren hechten aan vrijheid. In de
tegenstellingen van het dagelijks leven weten we dat we bij
elkaar horen.
Coevorden*, en met Coevorden heel Nederland, viert in
2020 75 jaar vrijheid met het thema ‘Verbonden in Vrijheid’.
Met de viering van 350 jaar ontzet van de stad Coevorden
realiseren we ons wederom hoe belangrijk de gebeurtenissen
in de geschiedenis zijn voor onze vrijheid nu. De gemeente
Midden Drenthe heeft ‘Vrijheid’ als thema gekozen voor haar
jaar als culturele gemeente. Ook in culturele activiteiten is het
belangrijk dat mensen zich vrij kunnen uiten en dat mensen zich verbonden voelen met elkaar, al zijn de verschillen
enorm.
De gemeente Coevorden met haar 28 kernen en ruim
35.000 inwoners heeft een rijke historie die niet alleen gaat
over de verzetsmensen van weleer. In het land van hei en

Een rijke historie,
350 jaar aan verhalen,
de basis voor
onze cultuur
struiken heeft de boer zich eerst in het zweet moeten werken om het land te ontginnen en bebouwing klaar te maken,
de arbeiders in Strokartonfabriek Hollandia stonden paraat
als de stoomfluit hen riep en archeologen vinden nog steeds
pijlen van rendierjagers en scherven van trechterbekers. Het
gebied is eeuwenoud. Het erfgoed van Coevorden zit vol
met verhalen die allemaal de moeite waard zijn om verteld
en beleefd te worden en die het fundament vormen van ons
bestaan nu. Dat waardevolle verleden stellen we centraal in
het culturele jaar. We graven diep in de historie. Dat doen
we zeer bewust. Dan wordt het voor een ieder duidelijk hoe
hecht de fundamenten zijn waarop onze gemeenschap is
gebouwd. We doen het waar mogelijk op een eigentijdse wijze, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe vormen van cultuur
en voor innovaties
Coevorden neemt de titel Culturele Gemeente van Drenthe
graag over van de gemeente Midden-Drenthe en kiest daarvoor het thema ‘Verbonden in Verhalen’ met de vier pijlers
Verbinden, Verhalen, Vieren en Versterken.
*waar in dit plan gesproken wordt over Coevorden,
wordt de gemeente Coevorden bedoeld.
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Verbonden in de verhalen van onze cultuur
VERBINDEN

VIEREN

Coevorden vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente
zich onderdeel voelt van de gemeenschap en tegelijkertijd
zichzelf kan zijn. Of je hier nu woont, werkt of tijdelijk verblijft.
Mensen vormen culturen én culturen vormen mensen. Alles
wat de mensen in en rondom Coevorden hebben meegemaakt en meemaken, vormt wie we zijn. Dat is het fundament voor onze identiteit.
De gemeente faciliteert en begeleidt het proces rondom
nieuwe culturele activiteiten en verbindt verschillende partijen, amateurs en professionals.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat we in Nederland het
Rampjaar 1672 beleefden. In december van dat jaar werd de
stad Coevorden ontzet.
Coevorden verbindt het culturele jaar aan dit belangrijke
verhaal uit 1672, en aan deze belangrijke viering.

VERHALEN

VERSTERKEN

De stad en het platteland van de gemeente Coevorden
hebben elk een rijke historie waaruit boeiende verhalen zijn
ontstaan. De geschiedenis van de stad is door ondermeer het
jaar 1672 uniek.
Door de verhalen uit het verleden voelen we ons met elkaar
verbonden. De geschiedenis laat zich op vele manieren
vertellen, in beeld, in geluid, op het podium of op het doek,
binnen en/of buiten de gemeente, zelfs buiten Nederland.
Verhalen inspireren en raken mensen. Ze dragen bij aan de
verbondenheid tussen mensen. Zo kunnen nieuwe vormen
van samenwerking ontstaan.

Een bloeiend cultureel leven is belangrijk voor alle inwoners
en voor bezoekers. De gemeente Coevorden wil met de
activiteiten de culturele sector (structureel) versterken en de
gemeente een nog aantrekkelijker plek maken om te wonen,
werken, ondernemen en verblijven.
De verschillende partijen uit diverse disciplines en sectoren
die samenwerken aan (nieuwe) culturele projecten versterken elkaar. Samen vertellen zij het verhaal van Coevorden
aan de rest van de wereld. Dit dient als marketinginstrument
en versterkt het imago en de bekendheid van deze mooie
gemeente, van deze regio, van de provincie en van heel
Noord-Nederland.

Op eigentijdse wijze maken we
onze cultuurhistorie ‘beleefbaar’
en breiden ons culturele erfgoed
uit. Iedereen, oud maar vooral ook
jong, speelt daarbij een rol. Door
cultuur kunnen onze kinderen
hun talenten ontwikkelen en onze
bewoners zich uiten en zo de
identiteit van Coevorden verrijken.
Door cultuur wordt onze gemeente
aantrekkelijk voor nieuwe bewoners en bedrijven en dat versterkt
onze economie.
Door cultuur wordt een woonwijk
een echte leefwijk. Boegbeelden
en verhalen vormen onze inspiratie
voor (nieuwe) culturele activiteiten
die zich uitstrekken over de hele
gemeente.
De inspanningen, de nieuwe
samenwerkingen en activiteiten
worden ingebed in de culturele
infrastructuur van de gemeente en
zijn onderdeel van het culturele
fundament voor de toekomst.
Dit is schematisch weergegeven op
de volgende pagina

3

Culturele Activiteiten
Archieven

Culinair

Theater

VERENIGINGEN - STICHTINGEN - PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - INSTELLINGEN

Digitaal / eCultuur

Musea

Landschap

Cultuureducatie
Festivals
Historie

Archeologie
Architectuur
Expositieruimtes
Toneel
Taal
Monumenten
Beeldende Kunst
Onderwijs
Zang
Toerisme
Media
Amateurkunst
Dans
Evenementen
Erfgoed
Letteren
SAMENWERKINGEN

Geschiedenis

Muziek

Muziekpodia

Professionals

Initiatief

Ideeën

Enthousiasme

Buiten
Coevorden

Buiten
Nederland

Initiatieplan op hoofdlijnen

Uitgangspunten

VERBINDEN

VERHALEN

Balans oud & nieuw

VERSTERKEN

VIEREN

Rol voor jeugd

Ligging

Natuur Eten
Geschiedenis
Taal
Tradities
Schatten

FUNDAMENT
Erfgoed, ons DNA

Stad

Bestaan

Landschap

Economie

Boegbeelden
Vernieuwend
Kerk
Dorpen
Ambachten

Inwoners

Pijlers / thema’s

Aandacht

Samenleving
gemeente Coevorden

Wonen
1672 - 2019
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Energie

Inzet

Werken

Amateurs

2019 - 2020

februari 2020

ITERATIEF - PARTICIPATIEF

Bedrijven

2020 - 2021

Fundament voor de toekomst

Gemeente

Bloeiend cultureel leven

Bezoeken

Coevorden aantrekkelijke gemeente

Middelen

2021 - 2022

Doelen

De waarde van cultuur
CULTUUR IS ONMISBAAR ALS
ONTWERPENDE EN VERBINDENDE FACTOR
Cultuur is er voor iedereen. Voor de kunstenaar, voor de bewoner, voor de vrijwilliger, voor de toerist. Alhoewel kunst en
cultuur de laatste jaren in Coevorden te maken heeft gehad
met aanzienlijke bezuinigingen, is er dankzij de veerkracht en
inventiviteit van het culturele veld in Coevorden nog steeds
sprake van een rijk en divers cultureel aanbod. Diversiteit in
leeftijd, inkomen, stad en platteland en culturele afkomst. Wij
geloven daarom sterk in de eigen kracht van dit veld.
In Coevorden streven we naar een breed palet van cultuur.
Cultuur als vrijetijdsbesteding, als werkpraktijk, als toeristische
trekpleister. Ruimte voor al deze vormen van diversiteit vinden we belangrijk. Cultuur ontwikkelt zich waar de overheid
ruimte en vertrouwen biedt.
Naast de bekende vormen van cultuur, hechten wij waarde
aan nieuwe vormen van cultuur.
ARTISTIEKE WAARDE
Cultuur heeft een eigen intrinsieke en artistieke waarde: het
ontroert, zet aan tot denken, geeft vorm aan de wereld en
leert je erop te reflecteren. Cultuur draagt bij aan creativiteit
en geeft daarmee verbeeldingskracht om de wereld om ons
heen anders en op een nieuwe manier te zien en te ervaren.
Cultuur geeft kleur en vorm aan onze identiteit. Cultuur is
ook vrij. Het is niet gebonden aan regels, normen of kaders.
Iedereen kan cultuur maken of beleven. Cultuur heeft daarnaast de unieke kracht dat zij ook waarde kan toevoegen aan
de gemeente, namelijk maatschappelijke waarde en economische waarde.
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
Cultuur leeft in Coevorden. Het verbindt groepen mensen.
Het zet mensen in beweging. Cultuur biedt de mogelijkheid
om een ander te ontmoeten, en ervaringen met elkaar te

Coevorden groeit en
bloeit door de kracht
van creatieve mensen en
bedrijven

ECONOMISCHE WAARDE
Cultuur versterkt een levendige en bruisende gemeente waar
bewoners met plezier vertoeven en bezoekers graag op afkomen. Er is een directe samenhang tussen cultuur en economisch succes. De cultuursector draagt bij aan de economie
en zorgt voor werkgelegenheid. De nabijheid van culturele
voorzieningen is van doorslaggevend belang voor de vestiging van nieuwe bewoners en bedrijven. Cultuur heeft een
positief effect op de waarde van het lokale vastgoed en het
versterkt de investeringsbereidheid van ondernemers. Cultuur
versterkt.

delen. Cultuur maakt het verschil voor de bewoners. De
vrijwilliger die met hart en ziel betrokken is bij een archeologische vindplaats, de muziekliefhebber die klassieke muziekconcerten bijwoont, of de oudere die in een koor zingt
en zo nieuwe mensen ontmoet. Maar ook het kind dat zijn
talent ontdekt door een workshop, en de kunstenaar die de
stad verlevendigt met kunst in de openbare ruimte. Cultuur
bevordert op allerlei verschillende manieren een duurzame
en aantrekkelijke samenleving. Cultuur maakt een gemeente
aantrekkelijk en leefbaar, en deelname aan cultuur zorgt voor
binding met Coevorden en verbinding met elkaar. Cultuur
verbindt.
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Veel plannen met de gemeente als partner
De gemeente beschouwt zichzelf als partner in het realiseren
van het culturele jaar. In Coevorden zijn vele mensen actief
in de culturele sector, als professional en als amateur. Er is
al een bloeiend cultureel leven op diverse gebieden. Men
weet dit niet allemaal van elkaar. Het streven is die talenten
en liefhebberijen meer bekendheid te geven, elkaar op te
zoeken en samen activiteiten te ondernemen. Met elkaar
bereik je immers meer. Coevorden stimuleert bijzondere
samenwerkingsverbanden tussen verschillende disciplines en
sectoren, tussen amateurs en professionals, zowel binnen de
gemeente als in de provincie en daarbuiten. De gemeente
ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het (bege)leiden en
het faciliteren van het proces.

Het programma is nog niet in beton gegoten. Voor goede
ideeën blijft altijd ruimte. We blijven inspirerende gesprekken
voeren met actieve bewoners, amateurs, kunstenaars, ondernemers, scholen en cultuurpartners.
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Kinderen

Amateurs
Platteland

WAT BEDOELEN WE MET CULTUUR?
In Coevorden vatten we het begrip
cultuur ruim op. We hebben het over
kunst, cultuur en erfgoed.
De kunsten: zoals dans, muziek,
theater, beeldende kunst, architectuur,
vormgeving, letteren, film en nieuwe
media.
Het erfgoed: bovengronds en ondergronds erfgoed, archeologie, landschappen, monumenten, gebouwen,
archieven, én het immateriële erfgoed,
zoals de verhalen van de bewoners.

Stad
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Met het programmaplan wil Coevorden aansluiten bij de
identiteit van de stad en het platteland en de wensen en
behoeften van bewoners. Voor de ideeën van de programmering van het culturele jaar 2021-2022 heeft de gemeente
Coevorden zich gewend tot de samenleving. Inwoners
willen betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving en
komen graag in actie en beslissen graag mee. In gezamenlijkheid met de inwoners van Coevorden is een eerste aanzet
gegeven tot de plannen. Hieruit zijn ruim meer dan honderd
ideeën voortgekomen die de basis vormden voor dit plan.
De uitwerking geschiedt het komende jaar met een mix van
inwoners en (professionele) partijen uit de culturele sector
verspreid over de gehele gemeente en met aanknopingspunten van buiten de gemeente.

Coevorden betrekt
de inwoners bij
de plannen
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HOE ZOEKEN WE DE VERBINDINGEN
EN VERSTERKEN WE ELKAAR?

En ook de amateurkunst, de culturele
evenementen, en experimenten zoals
mixed-media en nieuwe cross-overs
en uitdrukkingsvormen die horen bij
een nieuwe generatie.
Dat alles tezamen bedoelen we als
we het over cultuur hebben in dit
programmaplan.

Het verhaal van Coevorden
ZOVEEL VERHALEN DIE INSPIRATIE BIEDEN
Coevorden ontwikkelde zich in de Middeleeuwen van een
doorwaadbare plek voor koeien tot dé toegangsweg naar
Groningen, over de Hondsrug en de Rolderrug. In de elfde
eeuw liet de bisschop van Utrecht er een toren bouwen, een
eeuw later werden niet ver van die toren plannen beraamd
om de bisschop te verslaan: De Slag bij Ane in 1227. In reactie
werd door het bisdom in 1242 een klooster gebouwd.
Tussen 1500 en 1800 had Coevorden te maken met een
komen en gaan van machthebbers en legers. Waar een
leger is, wordt gevochten. En waar gevochten wordt, wordt
vernield. Het lot van de oudste en jarenlang belangrijkste
stad van Drenthe werd bezegeld onder Lodewijk Napoleon,
in 1809 schoof deze Meppel en Assen als belangrijke steden
naar voren.
Je zou kunnen stellen dat Coevorden na het vertrek van de
Fransen de slag om Drenthe had verloren. Feit is dat Koning
Willem I bepaalde dat de omgeving van de stad leeg moest
blijven om ‘een vrij schootsveld te garanderen’. Vervolgens
bepaalde Willem II dat Coevorden geen rol van betekenis
meer hoefde spelen in de landsverdediging - daar was de
Nieuwe Hollandse Waterlinie voor bedacht.
In de twintigste eeuw had Coevorden moeite zichzelf op
te richten. De landschap Drenthe was toen inmiddels een
provincie, met Assen als hoofdstad. Toen geldschieters uit
Groningen, Holland, Overijssel en Gelderland de verveningen
in gang zetten, begon het nabijgelegen Emmen te groeien.
Toen die expansie na de Tweede Wereldoorlog voorbij was,
besloot Den Haag dat Emmen moest moderniseren. Coevorden restte vanaf toen een rustig bestaan aan de rand van het
land. **)

Het is de hoogste tijd dat de wereld hernieuwd kennismaakt
met de parel Coevorden. De culturele activiteiten in het kader
van het Culturele Jaar dragen daar aan bij.
Een tocht door de geschiedenis van de gemeente Coevorden levert een schat aan verhalen en boegbeelden op. Een
greep hieruit zijn verhalen van:
• Hunebedbouwers en de Trechterbekercultuur;
• Helden en antihelden, Boegbeelden als Dominee Johan
Picardt (1600-1670), de Drie Podagristen, Liebermann,
Vincent van Gogh en zijn bezoek aan Drenthe;
• Boeren en de veenarbeiders;
• Bisschoppen en kasteleins, ridders en kasteel;
• Oorlog en de slag bij Ane in 1227;
• Ellert & Brammert, de witte wieven, Egbertien, de toveresse van Meppen, De Elsiesstien, de prinses van Zweeloo, Dove Peter en Dove Waander;
• De haven en het arsenaal, molens en marken;
• De schansen rondom Coevorden;
• Het rampjaar 1672, met de bisschop van Munster
(Bommen Berend), Generaal Carel Von Rabenhaupt en
schoolmeester Mijndert van der Thijnen;
• Havezate De Klencke;
• De Franse Revolutie;
• Aardappelmeel en strokarton;
• Kloosters en kerken, Joden en de synagoges;
• Oorlog en verzet.

Een tocht door
de geschiedenis
van Coevorden

(**Bron: boek ’t Aangename eener reis door goede wegen’
van auteur Ineke den Hollander en fotografie van Ton Trompert.)

7

Drie culturele raderen

Musea
ia
pod renigingen
iek he ve
uz isc
M istor

a

ijs Gemeent
ea
erw
rc
nd
O

Fest
gen
igin
rs, expositier ivals
uim en
en n, atelie
r
ten e
ve eë
v
ek lieri

H

ater Hofpoo
The
rt

G

M
uz
i

eleid
hb
sc

ties
isa
an
rg

nationale or
Inter
gan
isa
s
e
tie
i
at
e
b
leid
tisch
ris
oe

cul

o
Culturele
Activiteiten
Coevorden
2021 - 2022

Culturele
sector
gemeente
Coevorden

C

ondernem
atieve
Cre tuurstichtingen ers

ef
hi

&
stun

La
n
d
eli
jke

T

Provincia
le
o
rg
an
is

Cultuur staat niet op zichzelf. Het is een belangrijke factor
voor een aantrekkelijk woon-, leef- en toeristisch klimaat en
daarmee ook voor een economisch klimaat. Het raakt vele
beleidsterreinen. Door het zijn van Culturele Gemeente van
Drenthe krijgt de culturele sector met (nieuwe) activiteiten een
impuls, waardoor de culturele infrastructuur wordt versterkt.
Het is een grote stimulans voor kunst- en cultuurbeoefening
in de gemeente.
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De radertjes doen hun werk, het vliegwiel komt in
beweging. De raderen zijn verbonden en versterken elkaar,
gedurende het culturele jaar 2021-2022, maar vooral ook
daarna. We leggen een fundament voor de toekomst, voor
een nieuwe strategische koers en voor beleidsontwikkeling
kunst en cultuur. We zetten daarom ook in op activiteiten met
een meerjarig of structureel karakter.

Doelstellingen: wensen en kansen van Coevorden
COEVORDEN, ER VALT NOG VEEL TE
ONTDEKKEN EN TE ONTWIKKELEN
Met ons huidige erfgoed en culturele aanbod en met de activiteiten van het culturele jaar leggen we een fundament voor
de toekomst. Cultuur geeft vorm aan de identiteit van Coevorden. Wensen en kansen vormen daarbij het uitgangspunt.
De inwoners van de gemeente zijn aan het woord geweest.
Aan de hand hiervan zijn vele ideeën geopperd die we als
basis hebben genomen voor de resultaten en doelen van de
activiteiten. Een greep hieruit levert het volgende beeld op:

•

•
•
•
•
•

•

Cultuur voor iedereen. Iedereen in Coevorden kan meedoen. Niet alleen als publiek, maar ook als initiatiefnemer
en deelnemer. We streven ernaar dat iedereen aan (een
van) de activiteiten kan deelnemen en/of bijwonen.
Daarbij wordt expliciet ook aan nieuwkomers gedacht en
aan de kwetsbare groepen in de samenleving (bijstandsmoeders en laaggeletterden bijvoorbeeld);
Meer zichtbaarheid van Coevorden en haar historie.
Bewustwording van de geschiedenis van Coevorden en
het beleefbaar maken daarvan;
Coevorden is de oudste stad van Drenthe en heeft als
enige stad een kasteel. Het was de poort naar de Hondsrug, naar Drenthe, naar Duitsland, naar Overijssel;
Meer maatschappelijke bewustwording creëren op het
gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en
erfgoed in Coevorden. Versterken wat we hebben;
Meer zichtbaarheid van het cultuuraanbod. Voorbij de
bescheidenheid;
Meer verbinding en ontmoeting tussen alle cultuuraanbod en cross-overs. We stimuleren activiteiten waarbij
diverse cultuuruitingen tegelijkertijd aan bod komen,
maar ook cultuuruitingen met cross-overs naar andere
sectoren, bijvoorbeeld de zorg;
Meer verbinding en ontmoeting tussen stad en plat-

•

Culturele gemeente als
opmaat naar nieuw beleid
voor Coevorden
•

•

•

teland. We stimuleren activiteiten voor en door zowel
bewoners uit de stad als van het platteland.
Ruimte voor een nieuwe generatie, nieuwe kunstvormen en duurzaamheid. We bieden ruimte voor nieuwe
initiatieven waarvan de waarde soms nog niet duidelijk in
beeld kan worden gebracht. Dit kan zich uiten in nieuwe
en innovatieve kunstvormen, nieuwe cross-overs of in
nieuwe aanpakken. In de uitwerking van de activiteiten
stimuleren we innovaties en duurzaamheid.
Ruimte voor groei en voor talentontwikkeling. We geven
de cultuursector de ruimte om te groeien en stroomlijnen initiatieven voor talentontwikkeling in cultuur. Bij de
activiteiten stimuleren we samenwerking tussen professionals en amateurs.
Cultuureducatie voor ieder kind, betrekken van de
scholen en de jongeren. Niet elk kind krijgt cultuurdeelname mee van huis uit. Het is belangrijk dat ieder kind
kennis maakt en mee kan doen met cultuur en dat kan
niet vroeg genoeg beginnen. Van belang hierbij is dat het
aanbod goed aansluit op de vraag van de scholen.

•
•

Cultuur inzetten bij de stadsvernieuwing. Coevorden is
een stad waar letterlijk nog ruimte is. Cultuur kan bijdragen aan het versterken van de unieke identiteit van onze
stad. Mensen maken de stad. Hiertoe wordt samengewerkt met de Stichting Centrummanagement Coevorden. Momenteel wordt een visie op het gebied van de
Markt, de Haven, Citadel en Weeshuisweide uitgewerkt.
Meer samenwerking tussen cultuur en recreatie en
toerisme.
Kunst in de openbare ruimte. Programmering op pleinen
en parken en in het landschap draagt bij aan het feit dat
iedereen van cultuur kan genieten, er zijn geen drempels. Dit kan een evenement betreffen of bijvoorbeeld
een kunstwerk.

Aan de inwoners is niet expliciet de vraag gesteld wat de zorgen en de wensen zijn. Hen is gevraagd ideeën aan te dragen
voor het culturele jaar. Vanuit die ideeën wordt gewerkt aan
de plannen.
Voor toekomstig beleid zal de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid kijken hoe integraal de plannen van inwoners,
makers en partners optimaal gefaciliteerd kunnen worden en
waar behoefte is aan een structureel karakter van de faciliteiten. Het is een gemeenschappelijke taak om de culturele
ambities en doelstellingen op lange termijn te realiseren. Een
taak waarbij de gemeente de cultuursector, de bewoners,
maar ook het onderwijs, maatschappelijke organisaties, gemeente marketing Toeristisch Recreatief Coevorden en het
bedrijfsleven heel hard nodig heeft. Het programmaplan voor
het culturele jaar is daar een opmaat voor. Samen maken we
de gemeente.
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Planning grote projecten
Intensieve
samenwerking
tussen de
gemeente en
partijen in de
culturele sector
en daarbuiten
in de
voorbereiding
en uitwerking
van de plannen

Doorlopende projecten
• Nieuwsbrieven, website, communicatie
•Vlogs, podcasts, films
•Cultuur- en erfgoed-educatie, lesbrieven en
kinderboeken/verhalen

• Vanaf medio 2020: digitaal cultuurplatform
• Bundeling van informatie over culturele
evenementen op www.cultureelcoevorden.nl
•Coevorden Concert Reeks

September
Start concertreeks in de
haven van Coevorden als
een soort Uitmarktactiviteit

2020 - juli 2021
voorbereiding

3e kwartaal
2021

Juli
Spectaculaire opening
Cultureel Jaar

4e kwartaal
2021

Mei
Groot theaterspektakel
De List van Coevorden

1e kwartaal
2022

Maart/april
Opening Bommen
Berend pad/route

2e kwartaal
2022

Oktober
Viering 350 jarig jubileum
Ontzet van Coevorden

3e kwartaal
2022

4e kwartaal
2022

Augustus
Etappe Deutschland Tour

Interactieve en participatieve beleidsontwikkeling. De beleidsambtenaar kunst en cultuur voert de regie op de strategische koers (ambitie)
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2022 en
verder

Vaststellen
(ver)nieuw(end)
kunst en
cultuurbeleid
2022

Organisatieplan
VERSTERKING DOOR HET VERHAAL
VAN SAMENWERKING
AANJAAGTEAM
Tot januari 2020 is een aanjaagteam actief geweest bestaande uit:
• Aanjager/cultureel kwartiermaker, Roelie LubbersHilbrands. Zij is vertegenwoordiger vanuit de samenleving, heeft een groot netwerk en realisatie- en organisatiekracht
• Beleidsmedewerker Kunst en Cultuur, Dinie Kamping
• Beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving, John de
Vegt
• Communicatie adviseur, Liesbeth Mennink
• Afdeling Leefomgeving, Anna Wiers-Renting
PROJECTTEAM
Vanaf januari 2020 is het aanjaagteam omgevormd tot projectteam. Het projectteam werkt nauw samen met:
• Beleidsmedewerker Binnenstad
• Gemeente-archivaris
• Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme
• Medewerker Evenementen (vacature)
• Vertegenwoordiger vanuit de provincie Drenthe, adviseur
Kunst en Cultuur, Hans Veenstra
• Vertegenwoordigers van diverse culturele organisaties
binnen en buiten de gemeente.
ORGANISATIEVORM
De organisatie Culturele Gemeente van Drenthe 2021-2022
valt onder verantwoordelijkheid van het college van B&W,
die daarmee ook een rol vervullen als boegbeelden van het
cultureel jaar.

Gekozen is om de activiteiten als onderdeel van de gemeente vorm te geven. Er wordt geen aparte rechtsvorm opgericht
voor de Culturele Gemeente als geheel. In de activiteiten
wordt zoveel mogelijk de verbinding gezocht met bestaande
organisaties, zijnde verenigingen en stichtingen in de culturele sector. Indien noodzakelijk wordt voor een specifieke
activiteit een aparte stichting opgericht.
De voortgang van dit programmaplan en het effect op het
cultuurbeleid wordt tussentijds per kwartaal geëvalueerd
door het projectteam in samenspraak met de wethouder
cultuur.
AMBASSADEURS EN KLANKBORDGROEPEN
Waar nodig worden voor bepaalde activiteiten per kern in de
gemeente ambassadeurs aangesteld. Ook worden klankbordgroepen geraadpleegd, bijvoorbeeld jeugd, om voldoende
kritische massa te hebben om de activiteiten dusdanig vorm
te geven dat er zo een groot mogelijk draagvlak en veel enthousiasme ontstaat. De manier waarop de vertegenwoordiging van het culturele veld georganiseerd kan worden, vraagt
om nadere uitwerking.
Omschrijving

Bedrag

Inhuur derden

€ 20.000

Kosten van verblijf
(o.a. bijeenkomsten)

€ 10.000

Totaal

€ 30.000
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Communicatieplan
VERBONDEN DOOR COMMUNICATIE OVER
DE VERHALEN VAN ONZE CULTUUR
Dit programmaplan is tot stand gekomen samen met de
inwoners van de gemeente. We willen de bevolking graag
blijven betrekken en informeren. We volgen de culturele
activiteiten en doen verslag op de gemeentelijke website
www.coevorden.nl/culturelegemeente. Daar wordt verwezen
naar de aparte website voor het cultureel jaar en daar bestaat
de mogelijkheid een abonnement te nemen op de digitale
nieuwsbrief Cultuur in Coevorden.
Goede communicatie is onmisbaar voor het welslagen van
de activiteiten in het kader van Culturele Gemeente. Inwoners, bedrijven en toeristen en recreanten moeten weten dat
er iets te vieren en te beleven valt in Coevorden.
ORGANISATIE
De communicatie activiteiten worden gecoördineerd door
Liesbeth Mennink, communicatieadviseur van de gemeente
Coevorden. Indien noodzakelijk wordt assistentie ingehuurd
van buitenaf. Voor de podcasts en vlogs worden vrijwilligers
ingezet.
LOGO EN HUISSTIJL
Vanwege de herkenbaarheid en om te laten zien dat de
activiteiten in het kader van Culturele Gemeente grotendeels
afkomstig zijn uit de samenleving, kiezen we voor een apart
logo. De activiteiten worden op deze wijze niet direct geassocieerd met de gemeente. Het logo wordt ontworpen door
medewerkers van de gemeente Coevorden. We kiezen wel
voor de kleuren van de gemeente Coevorden.
WEBSITE
Er komt een aparte website waar alle culturele activiteiten in
Coevorden op worden vermeld, zowel de reguliere activiteiten als de activiteiten die speciaal in het kader van het culturele jaar worden georganiseerd. www.cultureelcoevorden.nl.
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DIGITALE NIEUWSBRIEF
Belangstellenden kunnen zich abonneren op een digitale
nieuwsbrief waar de activiteiten in het kader van het cultureel
jaar worden uitgelicht en waar mensen op de hoogte worden gehouden van initiatieven.
Sociale media
Niet meer weg te denken in de samenleving, de social media
kanalen. We maken er veelvuldig gebruik van in het culturele
jaar op de volgende wijzen:
• Facebookpagina voor het geheel en waar nodig voor de
afzonderlijke activiteiten
• Twitterberichten via een apart Coevorden Cultureel
account
• Instagram account
VLOGS EN PODCASTS EN FILMS
Podcasts kunnen als apart project worden gezien of als
onderdeel van de activiteiten. In een korte verhalende film
wordt de historie beleefd op een wijze die interessant is voor
met name jongeren.
We zetten ook jongeren in om over de culturele activiteiten
te vloggen en films op te nemen.
MEDIAPARTNERS
Als mediapartner voor de culturele gemeente worden gevraagd:
• Regionale Omroep RTV Drenthe
• Lokale Omroep ZO!34
• NDC Mediagroep met het Dagblad van het Noorden en
Coevorder Courant en Emmer Courant
• Digitale nieuwsmedium Coevorder Nieuws (Esselien de
Groot)
Het zijn van mediapartner houdt in dat we deze kanalen als
eerste opzoeken voor de berichtgeving over de activiteiten
en voor de kaartverkoop en mogelijk ook voor (financiële)

bijdragen en/of barterdeals. Kwartiermaker Roelie Lubbers
schrijft maandelijks een column in de Coevorder Courant.
De frequentie kan oplopen in het culturele jaar. Verder wordt
nauw samengewerkt met de toeristisch recreatieve organisatie Magisch Drenthe
DUITSE MEDIA
Berichtgevingen richting de pers zullen indien zinvol tevens
in de Duitse taal worden verzonden aan de Duitse media
zodat ook bezoekers uit ons buurland verwelkomd kunnen
worden.
Omschrijving

Bedrag

Website

€ 6.000

Nieuwsbrieven, sociale media

€ 3.000

Vlogs, podcasts, films
Logo, huisstijl
Totaal

€ 10.000
€ 1.000
€ 20.000

Financiering
VERSTERKING DOOR MEERDERE
FINANCIERINGSBRONNEN
Bepaalde activiteiten zullen met geringe financiële middelen
of met reguliere financieringsbronnen gerealiseerd kunnen
worden. De projectorganisatie besluit in gezamenlijkheid met
het college welke activiteiten voor een bijdrage in het kader
van het cultureel jaar in aanmerking komen.
Daarbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in reguliere
activiteiten en (ver)nieuw(de) activiteiten, waarbij de laatste
mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage uit het budget van de culturele gemeente, mits het voldoet aan hetgeen
in dit plan is beschreven.
OVERHEIDSFINANCIERING
De provincie Drenthe en de gemeente Coevorden vormen
de basis voor de financiering van de culturele activiteiten in
het culturele jaar.
De provincie stelt €90.000 beschikbaar op voorwaarde dat
de gemeente minimaal eenzelfde budget inzet. De gemeente Coevorden investeert minimaal €200.000 in het cultureel
jaar. Dit wordt meegenomen in de begroting 2020. Daarnaast
is door de gemeente extra capaciteit beschikbaar gesteld in
de vorm van een beleidsmedewerker cultuur voor 0,5 fte.
Doordat sommige culturele activiteiten meerdere beleidsterreinen raken en door ‘cross-overs’ meerdere doelstellingen
behaald worden, kunnen ook andere budgetten aangesproken worden binnen de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer
expliciet nieuwkomers bij de activiteit worden betrokken.
Hiernaast is alleen de verdeling van de tot nu toe beschikbare
middelen opgenomen. Per activiteit zal een aparte begroting
worden gemaakt met financieringsbronnen.

ANDERE FINANCIERINGSBRONNEN
Tijdens het voorbereidingsjaar zal gezocht worden naar
andere financieringsbronnen dan overheidsfinanciering. Dit
kan voor een specifieke activiteit zijn of voor de Culturele
Gemeente als geheel.
Hierbij kan gedacht worden aan:
• Bedrijfsleven (voorbeeld Rabobank, NAM, Friesland
Campina) in de vorm van sponsoring en giften. Er wordt
een sponsorplan geschreven en er worden bedrijven
bezocht;
• (Cultuur)fondsen: VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Woonservice Leefbaarheidsfonds Vitaal, Provincie
Drenthe;
• Particuliere fondsen (o.a. Warming Stichting, Stichting
‘Geiske Bekker Fonds’, Scholten Kammingafonds, Stichting Beringer-Hazewinkel).
ORGANISATIEKOSTEN
Een deel van de kosten kan specifiek toegewezen worden
aan een activiteit, een ander deel betreft organisatiekosten.
Deze kosten worden uit het totaal bedrag betaald.
OVERIGE KOSTEN
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale (horeca)-ondernemers en met lokale en regionale dienstverleners
voor bijvoorbeeld licht, geluid, podia, beveiliging, etc.

Kosten
Omschrijving
Inhoudelijk programma

Bedrag
€ 240.000

Organisatie

€ 30.000

Communicatie

€ 20.000

Totaal

€ 290.000

Financiering
Omschrijving
Bijdrage Provincie Drenthe

Bedrag
€ 90.000

Bijdrage Gemeente Coevorden

€ 200.000

Totaal

€ 290.000
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1. Coevorden Concert Reeks
In het voorbereidingsjaar wordt het volgende uitgewerkt en/
of onderzocht:

•

•

•

•

Concertreeks van 4 concerten met meerdere (amateur)
orkesten en zangverenigingen uit de hele gemeente te
starten met een havenconcert in Coevorden naar een
idee van de grachtenconcerten in Amsterdam (als een
soort Uitmarkt activiteit), veelal in de open lucht. Daarna
door de hele gemeente gedurende 2021 en 2022 concerten organiseren waaraan combinaties van verenigingen en groepen meedoen en jong en oud. Combinatie
van modern en klassiek. Mogelijke locaties: Daoler Tuun,
een Brink in een van de dorpen, in museum Ellert en
Brammert,
Ook mensen die geen lid zijn van een vereniging kunnen
aansluiten, als project. De trend heerst dat minder mensen lid willen zijn van een vereniging, maar wel graag
met anderen zich kortdurend intensief willen inzetten
voor een project.
Samen met een boegbeeld optreden, bijvoorbeeld DJ
Don Diablo (roots in Dalen) of andere artiesten met
roots in Coevorden. Te denken valt aan Willemien Dijkstra (Cultureel Talent Drenthe 2018) of Willemijn Maandag (genomineerde Cultureel Talent Drenthe 2019).
Wedstrijd Nederhop en Pop-rap (Battle-rap) voor
jeugd van circa 12-20 jaar. Dit zijn muziekstijlen die
gebaseerd zijn op de Amerikaanse hiphopmuziek en
bestaat voornamelijk uit Nederlands gesproken rap al
dan niet met melodieuze zang en catchy deuntjes. De
stijlen zijn eind jaren 80 ontstaan. Met de opkomst van
Youtube en streaming apps als Spotify heeft dit genre de
laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Recente
voorbeelden zijn Broederliefde, New Wave, Lil’ Kleine.

•
•
•
•
•
•

De verhalen uit onze geschiedenis lenen zich uitstekend
voor ijzersterke lyrics in rapnummers, in de Nederlandse
taal of in het Drents. Onder de jeugd kan dit tot een interessante battle leiden. Dit kan met een nieuwe nummer
of op bestaande nummers, met medewerking van koor,
orkest en/of dj of zonder.
Mogelijk met medewerking van een dansgroep, bijvoorbeeld dansgroep NoName van In2Dance Coevorden, die
zich plaatste voor het WK Dance Worlds in Orlando.
Schrijf je eigen levenslied (de tekst). Deze wordt dan
professioneel op muziek gezet en gezongen door een
beroemde/bekende volkszanger uit de regio/gemeente;
Mogelijk met andere combinaties: Muziek met gedichten, muziek met verhalen, muziek met streekgerechten.
Eén concert speciaal richten op ouderen (binnen,
bijvoorbeeld in Theater Hofpoort) met liedjes van weleer.
In samenwerking met serviceclubs zorgen voor vervoer
en begeleiding.
Eén concert gericht op de vele culturele achtergronden van de mensen in de gemeente, door een soort van
‘wereldconcert’ te organiseren waarbij veel nieuwkomers
samenwerken met de autochtone bevolking.
Deelnemers aan de concerten kunnen ook mensen zijn
met een (verstandelijke) beperking.

verbonden door
verhalen en muziek

Locatie: Haven van de stad Coevorden, diverse plekken in/
om de dorpen.
Periode: September 2021-Oktober 2022.
Bijdrage doelstellingen:
•
Verbinding tussen inwoners Coevorden en jong en
oud;
•
Stimulans cultuurbeleving amateurs door werken met
professionals;
•
Coevorden op de kaart, meer zichtbaarheid;
•
Bewustwording van onze geschiedenis.
Mogelijke partijen:
•
Amateur Muziek- en zangverenigingen, schoolorkesten
en -koren;
•
Professionals;
•
Jeugd, rappers;
•
Dansgroepen ;
•
De organisatie kan telkens in andere handen liggen, coördinatie vanuit kerngroep Coevorden Cultureel.
Doelgroep: Jong en oud. Circa 200-500 bezoekers per
concert.
Kosten: Gemiddeld ca € 12.500 per concert
•
Inrichting evenemententerrein, Licht & Geluid, Bewaking & beveiliging, PR en marketing, overige organisatiekosten;
•
Professionele artiesten.
Financiering:
•
Deels uit budget Culturele gemeente;
•
Overige fondsen en bedrijven (sponsoring);
•
Entreegelden;
•
Inzet vrijwilligers;
•
Eventueel catering inkomsten.
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2. Viering 350 jaar ontzet van Coevorden
In het voorbereidingsjaar wordt het volgende uitgewerkt en/
of onderzocht:
OFFICIËLE HERDENKING EN VIERING
VAN 350 JAAR ONTZET MET:
• Tentoonstelling(en) in het Stedelijk Museum Coevorden, in de NH Kerk of buiten op de markt (openbare
ruimte);
• Schilderij ‘De bestorming van Coevorden 30/12/1672’
(zie hiernaast) van Pieter Wouwerman tijdelijk vanuit het
Rijksmuseum naar Coevorden halen (in Stedelijk museum). Hiervoor is klimaatvitrine noodzakelijk;
• Officieel moment met sprekers uit het gemeentebestuur en landelijke politiek en met koninklijk bezoek. Tijdens dit moment worden enkele scenes uit het theaterspektakel (zie hierna) getoond en een bezoek gebracht
aan de tentoonstelling.
• Mogelijk met een concert van een militair orkest, bijvoorbeeld de KMKJWF die haar zetel in Assen heeft.
• Vaak wordt voor een (herdenkings)gelegenheid een
speciaal muziekstuk gecomponeerd. Dit is zo’n gelegenheid. Via het Nederlands Muziek Instituut of via de
KMKJWF, kunnen we een geschikte componist zoeken.
De compositie kan dan later besteld en gespeeld worden
door iedereen, waaronder amateurorkesten.
• Samen vieren. Groningen en Coevorden zijn door 350
jaar ontzet aan elkaar verbonden. Voor de viering zoeken
we elkaar op en werken samen bijvoorbeeld door een
Jeugdtheater over Bommen Berend, aandacht voor
Groningen en Coevorden in een landelijke tv-serie over
het Rampjaar 1672.
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1672
In 2022 vieren we de bevrijding van de
stad Coevorden. In dat jaar is het 350
jaar geleden dat we in Nederland het
Rampjaar 1672 beleefden. In december
van dat jaar werd de stad Coevorden,
dankzij een list van de lokale schoolmeester en koster Mijndert van der
Thijnen, ontzet door Von Rabenhaupt.
Het jaar 1672 is een belangrijk moment
in onze nationale geschiedenis.
Een moment om stil te staan bij de
gebeurtenissen in die tijd, maar ook
om te vieren dat Coevorden werd ontzet van de bisschop van Münster, in de
volksmond Bommen Berend genoemd
vanwege zijn veelvuldige gebruik van
kanonnen.

verbonden door
Herdenking en viering
van vrijheid

Locatie: Stad Coevorden.
Periode: Oktober 2022.
Bijdrage doelstellingen:
•
Coevorden op de kaart, meer zichtbaarheid;
•
Bewustwording van onze geschiedenis;
•
Verbinding en samenwerking met de organisatie Stichting Groningens Ontzet.
Mogelijke partijen:
•
Stedelijk Museum Coevorden;
•
Partijen van het Theaterspektakel (zie hierna);
•
Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden;
•
Stichting Vestingdagen Noord Nederland;
•
Gemeentebestuur;
•
Koninklijk Huis;
•
Defensie, Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso;
•
Nederlands Muziek Instituut (NMI, compositie).
Doelgroep: inwoners, politici, vips.
Kosten: Viering Circa € 40.000, tentoonstellingen €25.000
•
Planvorming, script, regie, (professionele) presentatie
officiële herdenking en viering;
•
Inrichting evenemententerrein, Licht & Geluid, Bewaking & beveiliging, PR en marketing, overige organisatiekosten;
•
Kosten voor de genodigden (catering, beveiliging);
•
Tentoonstelling;
•
Muziekcompositie (circa €4.000).
Financiering:
•
Deels uit budget Culturele gemeente;
•
Overige bijdrage gemeente Coevorden;
•
Inzet vrijwilligers;
•
Defensie: relatieconcert KMKJWF;
•
Budget Stedelijk Museum
•
Fondsen (tentoonstelling en compositie).

3. Muziektheaterspektakel op de Weeshuisweide
De gemeente is hier over in gesprek met JoKaTi creatieve
producties. In het voorbereidingsjaar wordt het volgende
uitgewerkt en/of onderzocht:

•

•
•
•
•

Muziektheaterspektakel met meerdere (professionele
en amateur) acteurs, (amateur)muzikanten en zangers
uit de hele gemeente. Script, regie, techniek en muziekcomposities zijn in professionele handen, evenals het
spelen van de vier hoofdrollen.
Ook mensen die geen lid zijn van een vereniging kunnen
aansluiten, als project.
De professionals hebben hun wortels in of banden met
Coevorden.
JoKaTi heeft een productieplan geschreven. Voor de details wordt verwezen naar dit plan. De provincie Drenthe
heeft reeds kennis genomen van dit productie plan.
12 tot 14 voorstellingen met 600 bezoekers.

Locatie: Weeshuisweide, stad Coevorden.

theater en het verhaal
van mijndert
van der thijnen en
bommen berend

Periode: Mei 2022.
Bijdrage doelstellingen:
•
Verbinding tussen inwoners Coevorden, oud en jong;
•
Stimulans cultuurbeleving amateurs door werken met
professionals;
•
Coevorden op de kaart, meer zichtbaarheid;
•
Bewustwording van onze geschiedenis.
Mogelijke partijen:
•
JoKaTI creatieve producties;
•
Lokale en regionale toneel-, zang- en muziekverenigingen, dansinstituten, individuele zangers/zangeressen
en bandjes;
•
Kunstenaars t.b.v. decors, kleding en inrichting;
•
Professionals;
•
Kunst en Cultuurstichtingen, zoals bijvoorbeeld Stichting Ter Klinke.
Doelgroep: vanaf voortgezet onderwijs, circa 15.000 bezoekers in totaal.
Kosten: Circa € 500.000
•
Planvorming, script, productie, regie, vormgeving,
decor, techniek, muziek, film, personeel, acteurs;
•
Inrichting evenemententerrein, Licht & Geluid, Bewaking & beveiliging, PR en marketing, overige organisatie.
Financiering:
•
Niet uit budget Culturele gemeente, maar apart budget
gemeente en provincie;
•
Overige fondsen en bedrijven (sponsoring);
•
Entreegelden/recettes en verkoop programma;
•
Inzet vrijwilligers;
•
Eventueel catering inkomsten.
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4. Etappe Deutschland (Tour)
Inpassing van de ronde van Duitsland in de activiteiten
rond het 350 jarig jubileum van Groningens en Coevordens
Ontzet in 2022 kan leiden tot een droomformule met de
‘Bommen-Berend-bolwerken’ Groningen, Coevorden en
Bourtange en eventueel Munster. Topsport in combinatie met
allerlei festiviteiten, historie, cultuur en economie (handelscontacten, uitwisselingen).
Juist de historische betekenis van de herdenking zal de
belangstelling van de zijde van de Duitse media aanwakkeren,
met als gevolg meer toeristisch (vervolg)bezoek. De Duitse
TV heeft namelijk de gewoonte om niet alleen op de koersdagen maar ook in het voortraject cameraploegen op pad
te sturen om de meest aantrekkelijke locaties, gebouwen en
bezienswaardigheden in beeld te brengen.
Internationale sportevenementen versterken niet alleen het
imago van stad en regio, maar dragen ook bij aan verdere
sportbeoefening.
In het voorbereidingsjaar wordt het volgende uitgewerkt en/
of onderzocht:

•
•
•
•
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Haalbaarheid etappe met Coevorden/Groningen/Bourtange. Bijvoorbeeld eerst een etappe vanaf Oldenburg
naar Groningen en de volgende dag vanuit Groningen
naar Münster.
De etappe(s) tevens als tour-fietsroute organiseren, mogelijk permanent;
Langs de etappe diverse kunstvormen creëren;
Mocht een combinatie met topwielersport niet binnen
het beleid passen, dan kan een soortgelijke etappe als
fietsroute/wandelroute dienst doen, zie ook hierna.

DEUTSCHLAND-TOUR
Al eerder waren er in Groningen en in Coevorden
plannen voor een etappe in de Ronde van Duitsland,
de Deutschland-Tour (DT). Deze ronde verdween in
2008, maar na een onderbreking van tien jaar volgde
er in 2018 een herstart onder regie van de Amaury
Sport Organisation (ASO), die tevens de organisator is
van de Tour de France en vele andere gerenommeerde wielerkoersen. De editie van 2019 kende vier etappes, ging in Hannover van start en kende een sterk
deelnemersveld. Het opnemen van Groningen en
Coevorden in het Streckenplan 2022 van de DT-nieuwe stijl zou voor deze gemeenten en provincies een
geweldige kans zijn om zich te profileren. Vanwege
de ligging is dit ook om economische en toeristische
redenen interessant. Uit de dichtbevolkte Bundesländer Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen zullen
wielerfans massaal de steden en provincies bezoeken
en daar in veel gevallen een meerdaags arrangement
aan vast willen koppelen.

Locatie: Coevorden, Drenthe, Groningen, Munster.
Periode: Augustus 2022.
Bijdrage doelstellingen:
•
Verbinding inwoners Coevorden en Groningen, Nederland en Duitsland, Sport en Cultuur;
•
Erfgoedbeleving en beweging;
•
Stimulans economie, toerisme;
•
Bewustwording geschiedenis.
Mogelijke partijen:
•
Wielerorganisaties ASO (Claude Rach, Fabian Wegmann), KNWU Noord (Rikus Bartol), NTFU;
•
Kunstenaars, kunstorganisaties;
•
Eems-Dollard-Regio, fietsberaad, Kreissportbund Emsland, Rad Sport Club Papenburg;
•
Stichting 350 jaar Groningens Ontzet (Richard Rijssen)
en Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken in Groningen;
•
Bentheimer Eisenbahn, Geopark Hondsrug, Recreatieschap Drenthe;
•
ARD (Duitse televisie, Florian Nass)
Doelgroep: Wielerliefhebbers (kijken en doen), Cultuurliefhebbers, alle inwoners langs de route.

verbonden door
verhalen, door beweging
en cultuur

Kosten: nog niet bekend
•
Worden gedeeld met provincies Drenthe en Groningen
en de te doorkruisen gemeenten.
•
Inrichting evenemententerrein, Licht & Geluid, Bewaking & beveiliging, PR en marketing, overige organisatie;
•
Afdrachten ASO.
Financiering:
•
Deels uit budget Culturele gemeente;
•
Provincies Drenthe, Groningen, andere gemeenten;
•
Overige fondsen en bedrijven (sponsoring);
•
Inzet vrijwilligers.

5. Historische wandel-, fietsroute en ruiterpad
Coevorden en haar omgeving lenen zich uitstekend voor een
historisch pad. Een wandel- en/of fietsroute met historische
en culturele elementen. Er zijn al tal van routes, maar een
route in het kader van het culturele jaar met kunst en achtergrondverhalen over de historie is nieuw. Mogelijk dat daarbij
in elke plaats een andere cultuuruiting gekozen kan worden.
In het voorbereidingsjaar worden de volgende ideeën uitgewerkt en/of onderzocht:

•
•
•
•
•

•

•
•

Nieuwe route vanuit de historie uitzetten. Dit kan een
meerdaagse route zijn, op de fiets en/of om te wandelen. Een verhalenpad;
Mogelijk in combinatie met de route van Bommen
Berend of Mijndert van der Thijnen van Coevorden
naar Groningen en vice versa. Via Dwingeloo waar de
kanonnen liggen bij landgoed Oldengaerde;
Mogelijk in combinatie met de route van de
Deutschland-Tour;
Mogelijk de route van de Drie Podagristen, van Bad
Bentheim richting Assen;
Blijvende route die tijdens de opening kan zorgen voor
een grootschalig gemeente-, provincie en lands- overstijgend evenement met culturele activiteiten in de dorpen
die gepasseerd worden. Er kan een estafette aan gekoppeld worden en/of een hardloopmarathon;
In 2018 is een route te paard uitgestippeld, de ‘Hondsrugtrail’. Deze is nog niet gepubliceerd. Wellicht dat een
combinatie met deze route te maken is. Zie https://
www.paardenprovincie.nl/nl/hoofdmenu/media/hondsrugtrail;
Landschapskunst (blijvend of tijdelijk) langs de route, of
interactieve objecten;
Of foto’s langs de route gebaseerd op de sages en

•
•
•
•

legendes van het gebied, of gedichten;
Muziek is ook een mogelijkheid, bijvoorbeeld ‘walk of
doubts’ van Eef van Breen Group (zie eefvanbreenbgroup.com). Een geheel nieuwe beleving van muziek en
landschap en bewegen. Eef is enthousiast;
Een ander idee is social sofa’s langs de route te plaatsen. Dat zijn door bewoners gemozaïekte banken. Zie
socialsofasnavo.nl;
Overnachtingsarrangementen en culinaire arrangementen langs de route;
Vastlegging van de route met achtergronden in een
handzaam boek en digitaal. Onderweg kunnen door
middel van een app of met QR-codes achtergronden
van de betreffende plek opgehaald worden van internet.

Locatie: Coevorden en wijde omgeving.
Periode: 2021-2022.
Bijdrage doelstellingen:
•
Bewustwording historie;
•
Verbinding tussen bewoners verschillende gemeenten
en provincies;
•
Verbinding tussen cultuur en bewegen.
Mogelijke partijen:
•
Historische verenigingen
•
Amateurfotografen
•
Kunstenaars en kunst- en cultuurstichtingen binnen en
buiten de gemeente, in Nederland en Duitsland.
•
Drents Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Drenthe, Drents Archief, Drents
Museum.
•
Werkgroep themajaar 1672, vanuit de Provincie.
Doelgroep: wandelaars en fietsers

verbonden door lopend,
fietsend, of te paard de
historie te beleven

Kosten: Circa €25.000 - €40.000
•
Route maken met achtergronden;
•
Vormgeving, PR en Marketing en communicatie;
•
Kunstvormen langs de route;
Financiering:
•
Deels uit budget Culturele gemeente;
•
Provincie Drenthe, andere gemeente op de route;
•
Overige fondsen en bedrijven (sponsoring);
•
Inzet vrijwilligers.
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6. Jongeren en verhalen
Jongeren worden nadrukkelijk betrokken bij de activiteiten in
het culturele jaar. Zij zijn het die het erfgoed van de gemeente door kunnen vertellen aan volgende generaties.
In het voorbereidingsjaar worden de volgende ideeën uitgewerkt en/of onderzocht:
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•

Kinderen verhalen laten ophalen bij oudere (voormalige) inwoners of hun grootouders en vast laten leggen
in een boek en/of digitaliseren. De oudere inwoners
kunnen door een bekende en/of lokale fotograaf
geportretteerd worden als historische figuur.

•

Kinderboek schrijven voor de basisschool leerlingen ter
versterking van de historische verhalen en plekken. Daar
een lesbrief aan koppelen. Dit kan ook een stripboek
worden, bijvoorbeeld van de hand van striptekenaar
Herman Roozen uit Coevorden of Henk Kuijpers (Franka)
uit Benneveld.

•

Voor de allerjongsten een kinderboek maken à la Nijntje met bijvoorbeeld een Gans als hoofdpersoon.

•

Permanente cultuureducatie op scholen. Een lesbrief
met excursies in de regio en diverse kunstvormen en
een leerlijn Reizen in de Tijd. Op deze wijze wordt de
Drentse taal en de geschiedenis doorgegeven. Inwoonster Melissa Luisman heeft er een afstudeeronderzoek
over gemaakt, inclusief een erfgoedspel.

•

Musical over de geschiedenis voor groep acht. Jaarlijks
wordt door groep acht ter afscheid aan de basisschooltijd een musical opgevoerd. Als deze handelt over de

eigen omgeving krijgen de kinderen bij het afscheid op
de basisschool iets mee voor hun verdere leven.

Locatie: Coevorden.
Periode: 2021-2022.

•

Creatieve kind weken. Kinderen kunnen tijdens bijvoorbeeld drie woensdagmiddagen iets doen: workshop
tekenen, schilderen, muziek maken, dansen, ballet, een
robot maken, iets met een drone of met 3d-prints.

•

Jeugd laten Om-denken. Hoe zou de wereld er uit zien
als er geen kunstenaars en designers waren? Beginnen
met een wit basic t-shirt voor iedereen. Wat zouden ze
doen om een kledinglijn te ontwikkelen? En hoe zouden
ze dat aan de man willen brengen?

•

Mogelijke partijen:
•
Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs in
Coevorden;
•
Bibliotheken;
•
Drents Archief, Stedelijk museum, Huus van de Taol;
•
Historische verenigingen;
•
Kunstbende.

Erfgoedspel verder ontwikkelen. Stagiair Melissa Luisman heeft dit spel ontwikkeld voor haar afstudeeropdracht aan het Cibap in Zwolle.

Doelgroep: Met name primair onderwijs

jongeren verbinden
heden met het verleden

Bijdrage doelstellingen:
•
Bewustwording historie;
•
Kinderen maken kennis met cultuur en historie.

Kosten: Boek ca €12.000.
•
Schrijver, tekenaar, vormgeving;
•
PR en Marketing en communicatie;
•
Drukkosten.
Financiering:
•
Deels uit budget Culturele gemeente
•
Overige fondsen en bedrijven (sponsoring)
•
Eventueel schoolbudget
•
Inzet vrijwilligers

7. Digitaal cultureel platform
Sinds een aantal jaren is het ‘Centrum voor de Kunsten CQ’
gesloten. De bereikbaarheid van kwalitatief goed cultuuronderwijs waaronder muziek is hierdoor afgenomen. Daar komt
bij dat de subsidies door de gemeente zijn afgebouwd de
laatste jaren. Dit heeft zijn weerslag op het aantal jeugdigen
dat muziek beoefent.
Het belang van muziekonderwijs krijgt momenteel landelijk,
provinciaal en ook lokaal veel aandacht, mede door diverse
particuliere initiatieven. Van de landelijke subsidieregeling
‘Muziek in de klas’ wordt ook in de gemeente Coevorden
gebruik gemaakt. In diverse provincies worden akkoorden
gesloten om tot meer en beter muziekonderwijs te komen.
Drenthe kent het muziekakkoord Drenthe.
Muziekonderwijs levert niet alleen een belangrijke bijdrage
aan de persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan bredere doelen zoals sociale samenhang, participatie, welzijn, educatie
en recreatie. Muziek is erg belangrijk voor de ontwikkeling
van de hersenen bij kinderen. Dat geldt zeker ook voor andere vormen van kunstbeoefening.
Veranderingen in beeldvorming en projectmatige aanpakken
zijn niet voldoende om de beoefening van muziek structureel
te stimuleren. Er is een toekomstbestendige infrastructuur
noodzakelijk.
In het voorbereidingsjaar worden de volgende ideeën uitgewerkt en/of onderzocht:
• Haalbaarheid voor de oprichting van een muziekcoöperatie op lange termijn: een organisatie met betaalde
kracht(en) die ondersteuning biedt bij cultuuronderwijs
en -cursussen en bij het opzetten en verbeteren van
muzikale en culturele evenementen en activiteiten.
• De coöperatie fungeert als een digitale cultuurmarktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen, naar het
voorbeeld van www.cultuurmarktplaatsemmen.nl van De

•

•
•
•

Kunstbeweging in de gemeente Emmen. Mogelijk is het
een goed alternatief om aan te sluiten bij Emmen.
Vraag en aanbod komen bij elkaar. Docenten bieden
zich aan, leerlingen melden zich. Indien men een concert wil geven of iets wil organiseren dan kan het idee
worden aangemeld en kunnen deelnemers zich melden.
Op deze wijze wordt meer en meer cultuur op projectmatige basis geuit. Veel mensen willen liever kort en
hevig aan iets werken dan langdurig verbonden zijn aan
een vereniging.
Verenigingen kunnen zich vanzelfsprekend aansluiten
en hun activiteiten aanbieden en melden wanneer anderen mee kunnen doen.
Via het platform kunnen muziekinstrumenten en andere
zaken worden verhuurd/gehuurd (al dan niet van de muziekcoöperatie zelf) en lesruimtes worden aangeboden
en geboekt;
De kwaliteit dient geborgd te worden, het aanbod dient
professioneel te zijn.

Centraal punt voor
zang, dans, muziek,
theater, literatuur,
erfgoed, kunst

Locatie: Online
Periode: Structureel, vanaf medio 2020.
Bijdrage doelstellingen:
•
Verbinding en versterking Cultureel aanbod en vraag;
•
Stimulans cultuurbeleving;
•
Fundament voor de toekomst.
Mogelijke partijen:
•
Alle organisaties en (toekomstige) beoefenaars van
kunst en cultuur;
•
Talentencentrum Coevorden;
•
Scholen, docenten, leerlingen, ensembles, verenigingen, koren, etc.
Kosten: eenmalig €20.000, jaarlijks €5.000
•
Webdesign en -inrichting;
•
Input van de content;
•
Bijhouden digitaal platform.
Financiering:
•
Deels uit budget Culturele gemeente;
•
Overige fondsen en bedrijven (sponsoring);
•
Abonneegelden aanbieders (docenten etc);
•
Inzet vrijwilligers.
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8. Ellert en Brammert
De gemeente Coevorden is qua oppervlakte een grote gemeente, het betreft een zeer uitgestrekt gebied. De plaatsen
Schoonoord en De Kiel bevinden zich in het uiterste noorden
van de gemeente. Schoonoord is bekend om de verhalen
over de twee reuzen Ellert en Brammert en het gelijknamige
openluchtmuseum.

Locatie: Schoonoord/De Kiel
Periode: Gedurende 2021-2022
Bijdrage doelstellingen:
•
Verbinding en versterking inwoners;
•
Stimulans cultuurbeleving;
•
Bewustwording geschiedenis

We willen het gebied rond Schoonoord/De Kiel expliciet bij
het programma betrekken, mogelijk in samenwerking met
het museum Ellert en Brammert.
In het voorbereidingsjaar worden de volgende ideeën uitgewerkt en/of onderzocht:

•
•
•
•

Een tweede muziektheaterspektakel (naast die op de
Weeshuisweide) met als basis de bossen en het gebied
rondom Schoonoord/De Kiel;
Het museum en/of het verhaal van Ellert en Brammert
betrekken in een route zoals eerder beschreven.
Eén van de concerten uit de concertreeks op een locatie in Schoonoord/De Kiel.

muziektheaterspektakel
over de sage
van twee reuzen
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30 kilometer

•

Mogelijke partijen:
•
Alle organisaties en (toekomstige) beoefenaars van
kunst en cultuur;
Kosten: nog niet bekend
•
Planvorming, script, productie, regie, vormgeving,
decor, techniek, muziek, film, personeel, acteurs;
•
Inrichting evenemententerrein, Licht & Geluid, Bewaking & beveiliging, PR en marketing, overige organisatie.
Financiering:
•
Deels uit budget Culturele gemeente;
•
Overige fondsen en bedrijven (sponsoring);
•
Entreegelden/recettes en verkoop programma;
•
Inzet vrijwilligers;
•
Eventueel catering inkomsten.

9. Opening Cultureel Jaar tijdens Het Zuidenveld
Het dingspil Zuidenveld met haar acht kernen, waarvan vijf in
de gemeente Coevorden liggen, houdt sinds 1920 Zuidenveldtentoonstellingen in verenigingsverband. De landbouwtentoonstelling van oudsher is inmiddels ontwikkeld tot een
festival voor jong en oud, voor mens en dier, voor boer,
burger en voor buitenlui waar het bonte leven van het platteland wordt gevierd. Het is een festival waar mooie tradities in
ere worden gehouden, maar waar vernieuwing, creativiteit,
innovatie en flexibiliteit ervoor zorgen dat de tentoonstelling
in 2020 in de kern Schoonebeek haar 100-ste verjaardag
viert. Over historie en verhalen gesproken!
In 2021 is de kern Coevorden aan de beurt. Daar Coevorden
van oudsher niet een traditionele plattelandsgemeente is,
leert de ervaring dat de organisatie van het evenement in de
deze kern soms lastig van de grond komt. De geschiedenis
leert ons echter ook dat het evenement uiteindelijk wel telkens zeer geslaagd is in deze oudste stad van Drenthe.
Door het Zuidenveld en de opening van het Cultureel Jaar te
combineren versterken de activiteiten elkaar.
In het voorbereidingsjaar worden de volgende ideeën uitgewerkt en/of onderzocht:

•
•
•
•

Opening Cultureel Jaar tijdens de opening van het
Zuidenveld 2021;
Fakkeloverdracht van cultureel jaar van Midden-Drenthe naar Coevorden, te paard, op bijvoorbeeld het
Orvelterveld.
Shownummer tijdens het Concours Hippique gebaseerd op de historie, bijvoorbeeld ridders en jonkvrouwen te paard, een gevecht te paard nabootsen met de
teams van de Polocrossers;
Shownummer à la Friesian Proms met paarden, muziek
en zang. Voor een indruk, zie https://www.omropfryslan.

•
•
•

nl/nieuws/861259-video-muzikaal-paardenspectakel-friesian-proms-zet-wtc-vuur-en-vlam; Tijdens het Zuidenveld zal dit buiten plaatsvinden, op het concoursterrein,
bijvoorbeeld in het Van Heutszpark. Tijdens de editie
2020 van de Friesian Proms (januari in WTC Expo in
Leeuwarden) hebben ook paarden en menners uit het
Zuidenveld meegewerkt aan de show.
Thema van de allegorische optocht met praalwagens in
het teken van het culturele jaar en de historische verhalen plaatsen;
Straattheater en andere kunst- en cultuurvormen in de
optocht.
Bij de opening een groot doek hangen (of meerdere in
de stad) waar bezoekers en inwoners hun (hand)tekening
of verhaal kunnen zetten (voor de toekomst).

Locatie: Terrein Zuidenveldtentoonstelling.
Periode: Juli 2021
Bijdrage doelstellingen:
•
Verbinding inwoners Coevorden, stad en platteland,
boeren en burgers;
•
Versterking evenement Zuidenveld in de stad Coevorden.
•
Coevorden op de kaart, meer zichtbaarheid
Mogelijke partijen:
•
Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld ;
•
Tuigpaardverenigingen;
•
Muziekverenigingen, koren, buurtverenigingen, stichting garnizoenstad, etc.
Doelgroep: Bezoekers Zuidenveldtentoonstelling, inwoners
Coevorden, inwoners hele Zuidenveld.

verbonden door
het verhaal van stad en
platteland

Kosten: circa €30.000.
•
Bijdrage voor de extra investeringen door de tentoonstellingsvereniging en andere groepen en verenigingen.
•
Kosten zijn sterk afhankelijk van de kosten van de artiesten bij de Friesian Proms. Hoe professioneel pakken
we het aan?
Financiering:
•
Deels uit budget Culturele gemeente
•
Overige fondsen en bedrijven (sponsoring)
•
Inzet vrijwilligers
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10. Overige ideeën
Gedurende het voorbereidingsjaar zullen ongetwijfeld nog
ideeën worden geopperd en initiatieven worden ontplooid.
Wij willen een opening houden voor dergelijke initiatieven.
Daarnaast zijn er nog ideeën die ingepast kunnen worden
in de uitgewerkte ideeën, die verder onderzoek vergen, die
gedurende de rit specifieker worden of uit andere middelen
gefinancierd kunnen worden maar wel goed passen bij het
thema. Een greep hieruit levert het volgende beeld op:

•

•
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Een nieuw streekproduct ontwerpen: een speciaalbier
laten brouwen door een van de brouwerijen die Coevorden rijk is. Of een jenever, een ‘Von Rabenhaubtje’ of een
chocolaatje (ronde Berend Bommen);
Kunst in de openbare ruimte. Een mooi aandenken
aan het culturele jaar, een kunstwerk dat het verhaal van
de (historie van de) gemeente vertelt. Bijvoorbeeld een
landmark bij Holsloot;

•
•

Aansluiting bij het project Van Gogh Drenthe 2019-2023;
Een aantal gemeenten in Drenthe heeft zich verenigd
om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen rondom het
thema Van Gogh in Drenthe;

•

Cultuurprijs Coevorden;
In Coevorden worden jaarlijks de sportverkiezingen
gehouden, maar er is geen culturele prijs (particulier
initiatief). Deze kan in het kader van het cultureel jaar
worden ingevoerd door een instantie of particulieren te
interesseren dit te organiseren. Dit kan een kunstenaar
van het jaar zijn of een evenement of organisatie.

•

Week van de Cultuur organiseren met op allerlei plekken activiteiten.

•

Viering van Sweelpop 40 jaar. Sweelpop is een van de
oudste pop-evenementen van Drenthe. Het is een kleinschalig festival in Zweeloo dat volledig drijft op vrijwilligers, allen jongeren.

•

Gebruik maken van leegstaande (winkel)panden voor
exposities van projecten op bijv. scholen;

•

Expositie en route over architectuur in de gemeente,
van historisch tot modern;

•

Verhalen vertellen op diverse locaties in Coevorden, in
kasteel, in kelders, bij hunebedden. Voor scholen, toeristen, inwoners.

•

In het spoor van de Spanjaard: een Drentse Tappas
Tour. Historie en eten;

we staan open voor
(nieuwe) initiatieven

•

De kunstenaar van het jaar 2020 van Nederland woont
in Nieuw-Schoonebeek. Zij is fotografe en heet Saskia
Boelsums. Wellicht kunnen we haar een rol toebedelen;

•

Het dagboek van Mijndert van der Thijnen modern
transcriberen;

•

De oudste bekende heruitgave van het dagboek van
Mijndert van der Thijnen restaureren (is in bezit van het
Stedelijk Museum Coevorden);

•

Bestaande activiteiten en evenementen nieuw leven in
blazen, bijvoorbeeld de Ganzenmarkt;

•

Ruimte geven aan de diversiteit en veelkleurigheid in de
gemeente, aan de wereld in Coevorden;

•

Eind 2021 is de gehele gemeente voorzien van snel
internet door middel van de aanleg van glasvezel. Een
moment om te vieren, een fundament voor de toekomst. Een cultuuruiting verbonden aan dit moment in
de vorm van een kunstwerk of iets dergelijks past goed
in ons culturele jaar.
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Fundament voor de toekomst
VERSTERKING DOOR VERBINDING
Zoals gemeld leggen we met ons huidige erfgoed en culturele aanbod en met de activiteiten van het culturele jaar
een fundament voor de toekomst. Cultuur geeft vorm aan
de identiteit van Coevorden. Wellicht vormen we zelfs een
monument voor de toekomst.
De in gezamenlijkheid uitgevoerde projecten kunnen een
mooie basis dienen voor evenementen in de toekomst. Te
denken valt hierbij aan :

•

Viering van de Slag bij Ane in 2027

•

Viering van het 1000-jarig bestaan van Coevorden in
2036.

Gedurende het voorbereidingsjaar en het culturele jaar kunnen fundamenten worden gelegd voor de viering en beleving
van bovenstaande mijlpalen.
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