de impact van rick in 2019
65

140

professionele
medewerkers in dienst

begroting van

2200 m2

€2,4 miljoen

creatief broeinest
op de Wilhelminasingel

ZZP’ers in ons netwerk

vele samenwerkingspartners:

5

impact
in meer dan
gemeenten:
Weert, Nederweert, Cranendonck,
Heeze-Leende en overig

waarvan

€1,6

provincies en adviesorganen, gemeenten, onderwijsinstellingen,
wijkraden, werkbedrijven, woningcorporaties, maatschappelijk werk,
zorgopleidingen en –instellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven,
AZC’s, kunstencentra, theaters en musea

miljoen

aan gemeentelijke
subsidies

...in het onderwijs

3100

4

7700

middelbare scholieren
bereikt met 15 CKV-dagen

cultuurcoaches
die vraag vanuit BO en VO matchen
met cultuuraanbod in de regio

basisschoolleerlingen bereikt met
educatieve lesprogramma’s

26

scholen
ondersteund bij kwaliteitsslag cultuureducatie

156

nieuwe
educatie
ontwikkeld voor primair
onderwijs (SCHOCK)

5

jaarlijks
inspiratiesessies
voor deskundigheidsbevordering
leerkrachten

leerkrachten
gecoacht bij het
geven van lessen

Penvoerder
‘Cultuureducatie
met kwaliteit’
in Midden-Limburg

...in de maatschappij

9

ouderen van verzorgingstehuis ‘Rust in

jongvolwassenen dichter
tot de arbeidsmarkt gebracht

Roy’ bezoeken in 2019 ontwikkelde dans- en
theatervoorstelling ‘Sluit me nogmaals in je
armen’ over dementie

120

diverse

zijn op een
creatieve manier
bezig met sociaalmaatschappelijke
kinderen problemen

workshops dans
en beeldend op maat voor mensen
met een beperking (i.s.m. Bengele
Beweegt en Special Arts)

200

20

zorgmedewerkers
opgeleid om met creatieve handreikingen
betekenisvol om te gaan met dementerenden

speciale

bezoekers
bij theatervoorstelling ‘Efkes de weg kwijt’
over dementie bij Stichting Alzheimer

presentatie

kunstgeschiedenis tijdens
‘Dag voor de vrijwilliger’

...in de amateurkunst

1900
cursisten Amateurkunst

75%

jonger dan 21 jaar

10

Bijna

300

leerlingen

volgen een HAFA-traject

15

bands
– van bandles &
bandcoaching –
treden op

Ruim

muziektalenten schitteren
door speciale begeleiding

17

kinderen proberen na schooltijd hout-,
koper-, slag- en snaarinstrumenten uit en
ontdekken wat ze echt leuk vinden

50%

volgt een cursus muziek

60

Jaarlijks
expo’s beeldend, muziekconcerten,
theatervoorstellingen en dansuitvoeringen

12

mensen met
een beperking
voelen zich zelfverzekerder door speciale
cursus ‘Dansend in balans’

Succesvolle pilot
‘Muziek op schoot’
bij Zorgcentrum
Hushoven

Diverse
nieuwe
producten en
cursussen ontwikkeld

6

opgeleide
koordirigenten
ontvangen certificaat

