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VOOR KUNST IN DE VRIJE TIJD
Hoe kan jouw lokale overheid of organisatie nog steviger
inzetten op amateurkunsten?
Panache zet je op weg om verbeterpunten scherp te stellen
en puzzelstukjes aan te dragen in antwoord op pertinente vragen.
3 tot 8 spelers vanaf 18 jaar
2 tot 3 keer 2,5 uur
DOEL
Een stevig plan van aanpak opstellen. Met oog voor de verscheidenheid
van kunst in de vrije tijd.
INHOUD
1 leidraad (pdf) met 5 modules
Per module: informatie, inspiratie en één of meerdere opdrachten
1 opvolgfiche, als sluitstuk van je denkproces (deze samenvatting = je plan
van aanpak)
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VOORBEREIDING
• Stel je team samen:
- Professionals: diensthoofd vrije tijd, cultuurdienst, staf cultuur- of
gemeenschapscentrum, academie, kunsteducatieve organisaties,
jeugdwerkers, ...
- Mandatarissen: cultuur en jeugd, meerderheid of oppositie
- Vrijwilligers: lid van een adviesraad, maar ook ruim denkende
amateurkunstenaars, verenigingen, jongeren, wijkverantwoordelijken,
deskundigen…
• Prik 2 à 3 halve dagen in de agenda
• Reserveer een inspirerende werkplek met wifi toegang
• Vul de online zelfscan in. Dit duurt hooguit een kwartier.
• Neem Panache vooraf door; verrijk met eigen inzichten
• Download de oefenbladen met opdrachten, print op een zo groot
mogelijk formaat
• Zorg voor post-its, stiften, blanco bladen, een witte wand, pc en beamer,
fototoestel
• Duid 1 procesbegeleider / timekeeper aan en iemand voor verslag
VERLOOP
Zet pc en beamer aan en open Panache.
Begin met een kopje koffie/thee en een korte wie-is-wie ronde.
Laat je dan intuïtief leiden door Panache en neem de nodige tijd
om vragen te beantwoorden.
Vergeet niet na elke module even te resumeren.
Gebruik hiervoor de opvolgfiche.
Neem ook foto’s om je denkproces te documenteren.
SPECIALE ACTIES
Uiteraard kan je ook na de denksessie verder aanvullen, na enig opzoekwerk
of input van bijzondere sleutelfiguren.
VARIANT
Je kan zelfstandig met Panache aan de slag.
Betrek je toch liever een externe begeleider? Reken dan op 125 euro per sessie
+ vervoersonkost.
info@amateurkunsten.be – T 09 235 40 00
Op zoek naar extra inspiratie? Raadpleeg:
• Onze projecten en praktijkenbank
• VONKEN die overslaan
• Toolbox
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WINNAAR
Panache is ten einde als je alle modules doorlopen hebt en via de opvolgfiche
duidelijke afspraken maakte over verdere opvolging.
De winnaars zijn alle amateurkunstenaars in jouw stad of gemeente! Zij varen
wel bij een doordacht en onderbouwd beleid. Vergeet niet de voornemens en
resultaten breed te communiceren.
We wensen jullie veel planplezier.
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Lien Verwaeren
GRAFISCH ONTWERP
www.josnotteboom.be
Wil je op de hoogte blijven van Panache
of geregeld tips en info krijgen over kunst
in de vrije tijd in het lokaal beleid?
Stuur een mailtje naar
info@amateurkunsten.be

Verantwoordelijke uitgever
Forum voor Amateurkunsten, Luk Verschueren
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www.amateurkunsten.be
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