Voorwoord
Het jaar 2012 is in veel opzichten geen vrolijk
jaar geweest, ook niet voor de wereld van kunst
en cultuur. Daarover mag geen misverstand
bestaan. ‘Bezuiniging krijgt een gezicht’ was een
krantenkop in het Brabants Dagblad van 2 augustus.
Bezuiniging op de basisinfrastructuur, korting op
het Fonds voor de Podiumkunsten, minder geld te
besteden door het Prins Bernhard Cultuurfonds
of het VSB-fonds, allemaal zaken die niet op zich
zelf staan, maar ook een doorwerking hebben naar
aspecten als ‘talentontwikkeling’, ‘publieksbereik’ en
‘mogelijkheden voor kunstenaars bij galerieën
of exposities’.
Dan is het opvallend en goed om te constateren
dat Ateliers Tilburg op peil is gebleven wat aantal
panden en ateliers betreft. En een toename ziet aan
evenementen, projecten en activiteiten in de panden
en daarbuiten. Dat toont veerkracht in de sector.
Door ruimtes te delen of door de tijd in de ruimtes te
delen, door samenwerking te organiseren en podium
te bieden aan anderen in de stad, wordt het hoofd
geboden aan de crisis.

De voormalige basisschool De Vuurvogel is opgeknapt en in gebruik genomen. Onder de nieuwe
naam Lokaal21 biedt het pand ruimte aan een
dertigtal personen. Een prima locatie en hopelijk
krijgt meer gemeentelijk vastgoed wat nu leeg
staat een bestemming met maatschappelijke en
culturele waarden.
Het kantoor van Ateliers Tilburg is gehuisvest in
het Deprez-pand, in het hart van de Spoorzone.
Gedurende het hele jaar hebben we het voormalige
lesgebouw op het Nedtrainterrein in beheer gehad.
Dat pand wordt gesloopt maar in het najaar is het
voormalige kantorenblok op het terrein in beeld
gekomen als alternatief.
Het bestuur van Ateliers Tilburg is in 2012 qua
samenstelling niet veranderd. Mede namens hen
wens ik u veel leesplezier met dit jaarverslag. We
stellen uw opmerkingen en reacties op prijs.
Wilbert van Herwijnen, voorzitter
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Beleid

In grote lijnen is het beleid van Ateliers Tilburg in
2012 gecontinueerd. Natuurlijk allereerst met
aandacht voor het op peil houden van de kwantitatieve en kwalitatieve voorzieningen. Panden, ateliers,
ontmoetingsruimtes, faciliteiten en communicatie
middels website, digitale nieuwsbrieven, advertenties
en folders/flyers. Dat is de kern van ons werk.
Daarnaast zien we dat een aantal ontwikkelingen
zich doorzet. In het beperkte bestek van een leesbaar
jaarverslag gaan we op een zestal zaken nader in:
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a

Het begrip ‘kunstenaar’. In 2012 is een studie
uitgebracht onder de titel ‘De hybride kunstenaar’. Hierin komen onderwerpen aan de orde
die we binnen de doelgroep van Ateliers Tilburg al
enige tijd signaleerden. De overgrote meerderheid
van kunstenaars in de panden heeft een gemengde
beroepspraktijk, kan met andere woorden niet in het
levensonderhoud voorzien enkel en alleen door als
kunstenaar te werken. Andere bronnen van inkomsten vertoonden een grote diversiteit: de tendens is
nu zichtbaar dat kunstenaars hun andere inkomsten
meer en meer halen uit de culturele en creatieve
industrie. Uit toegepaste activiteiten als lesgeven,
rondleidingen verzorgen, opdrachten van vormgeving
en illustratie aannemen. We stimuleren deze ontwikkeling en proberen daaraan een bijdrage te leveren
door de uitbreiding van de cursussen bij Goretti

en de samenwerking met instellingen als CiST en
Factorium.
De andere kant van deze medaille is dat de autonoom
werkende kunstenaar inmiddels een kleine minderheid is geworden. Ook aan die trend besteden we
aandacht door het ondernemerschap van deze groep
te versterken. In samenwerking met bijvoorbeeld
Starterslift Creatief wat in Carré gehuisvest is en ter
plekke een aantal ateliers ondersteunt.

b

In het beleid gaan we uit van Tilburg als een
stad van makers. Cultuur en kunst leveren
waardevolle bijdrages aan het verlevendigen van de
stad en betekenen een aantrekkelijk vestigingsklimaat
voor mensen en bedrijven/instellingen. Onderzoeker
Marlet e.a. benoemen in de Cultuurkaart van

In haar beleid sluit Ateliers Tilburg aan bij de
identiteit van Tilburg als stad van makers.
Nederland vijf maatschappelijke waarden van cultuur:
een directe gebruikswaarde, een optiewaarde dat wil
zeggen cultuur is voorhanden/je kunt er gebruik van
maken, een bestaanswaarde met andere woorden
wat betekenen kunst en cultuur voor de identiteit (en
trots) van Tilburg, een economische waarde in termen
van werkgelegenheid en bestedingen en een sociale
waarde. We zijn van mening dat er veel te weinig

gedacht en gesproken wordt over kunst en cultuur
als maatschappelijke waarde. Een illustratie van de
economische waarde: Ateliers Tilburg heeft ongeveer 240 kunstenaars aan het werk in haar ateliers
die kopen en verkopen. Dat is het omgekeerde van
subsidie slurpen.

c

In voorgaande jaarverslagen meldden we al de
verbreding van de doelgroep naar ‘de creatieve
industrie’: architecten, vormgevers, nieuwe mediakunstenaars. Op die weg zijn we in 2012 verder gegaan mede ook door een inspirerend bezoek aan de
Gruyter fabriek in Den Bosch in 2011. Een reusachtig
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We zijn van mening dat er veel te weinig
gedacht en gesproken wordt over kunst en
cultuur als maatschappelijke waarde.
complex waar een boeiende mix aan kunstenaars,
creatieve starters en commerciële ondernemers onder één dak zit. Met faciliteiten om elkaar te ontmoeten, klanten te ontvangen en middels evenementen
en activiteiten publiek te trekken. Een concept wat
uitgaat van diversiteit en variatie en daardoor uitstraling en dynamiek heeft. In Tilburg biedt de Spoorzone
een uitstekende mogelijkheid om zo’n verzamelgebouw te ontwikkelen. Want het blijkt ook in andere
steden dat de locatie belangrijk is, die moet sfeer en

karakter hebben. Liefst binnenstedelijk in een pand
wat als industrieel erfgoed herbestemd wordt.

d
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Aansluitend hierop hebben we dit jaar in contact met de woningbouwcorporaties, bedrijven
in het vastgoed en de gemeente gezocht naar nieuwe
panden. De voormalige basisschool De Vuurvogel is
opgeknapt en inmiddels volledig in gebruik genomen
onder de nieuwe naam Lokaal21. Vijf locaties zijn
nauwkeurig bekeken en onderzocht maar om uiteenlopende redenen niet doorgegaan. Te duur, te korte
looptijd, te slecht om te investeren enz. Met name het
gemeentelijke vastgoed kent veel leegstand (bijvoorbeeld buurthuizen en scholen) en gezien de positieve
ervaring met De Vuurvogel/Lokaal21 pleiten we ervoor om daaraan een maatschappelijk verantwoorde
bestemming te geven. Bijvoorbeeld door woon-werk
combinaties voor kunstenaars te ontwikkelen, een
ambitie waaraan we in 2012 geen uitvoering hebben
kunnen geven.

e

We beheren een 11-tal panden waarvan de
meeste een ontmoetingsruimte hebben. In
toenemende mate worden die gebruikt voor stedelijke activiteiten van o.a. Incubate of Tilburg Dansnacht,
Nacht van de Cultuur of themaweken van Fontys.
Daarmee vormen ze een structurele bijdrage aan de
stad als podium en aan het positieve klimaat, want

met regelmaat horen we: “Er gebeurt een hoop in
Tilburg.” Het zijn vormen van samenwerking door
partners die een gezamenlijk belang zien (stakeholders). We werken samen met Factorium en CiST door
kunstenaars te betrekken bij de binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Met Fontys Hogeschool
voor de Kunsten door activiteiten in de panden. En
met Artfact in de verbinding met de amateurkunst.

Met name het gemeentelijke vastgoed
kent veel leegstand. We pleiten ervoor om
daaraan een maatschappelijk verantwoorde
bestemming te geven.

f

In 2012 hebben we de professionalisering
van de organisatie met een nieuw instrument
doorgezet: een systeem voor digitaal aanmelden
KAS geheten (Kunstenaars Aanmeld Systeem).
Gebruiksvriendelijk en een geweldige besparing
aan tijd en energie. Elementen die we goed kunnen
gebruiken om de doelstellingen van Ateliers Tilburg
te realiseren.

Panden in beheer

Permanente locaties

Carré-gebouw (Carré 32)
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Dit voormalig ziekenhuis biedt als grootste ateliergebouw sinds 1982 werkruimte aan 87 kunstenaars en
creatief ondernemers. Er zit een grote diversiteit aan
disciplines in het pand: muzikanten, schilders, beeldhouwers, grafisch vormgevers, fotografen en architecten. Ook Starterslift Creatief zit in het gebouw, zij biedt
advies aan jonge ondernemers en kunstenaars. De
Salon is ontmoetingsruimte voor huurders en wordt
ingezet voor exposities en andere culturele activiteiten
zoals de open atelierdagen. Exposanten vanuit de
huurders waren in 2012: Gijs van den Elshout, Odile
Vennix en Heidi Wulms. Op 29 juni vond de openingsborrel plaats van de verbouwing van de ruimte van
Buro 013 in de punt van het poortgebouw. De vergaderingen van het Carrébestuur stonden het afgelopen
jaar vooral in het teken van overleg:
• met GGZ over veiligheid en overlast rond het pand,
• met de gemeente in verband met de eventuele
grondaankoop van Carré,
• met de huurdersvereniging (H.O.C.) over beleid
bijvoorbeeld omtrent een rookruimte en verhuur
van de expositieruimte.
aantal ateliers: 87
ontmoetingsruimte ‘De Salon’: 100m2

Goretti (Wilhelminapark 53 en 54)
Aangezien het Goretti gebouw in 2012 veel aandacht
kreeg, lichten wij deze locatie in een apart hoofdstuk
toe (zie pagina 16).
Wilhelminapark 54 hebben we sinds 2009 in beheer,
Wilhelminapark 53 vanaf augustus 2011.

NS16 (NS-Plein 16)
NS16 is sinds 2006 een culturele broedplaats in het
hart van Tilburg (NS-Plein16). Het pand kent een mix
van autonoom kunstenaars (o.a. Ivo van Leeuwen,
Roel Sloot, T.r.a.s.h.) en creatief ondernemers (o.a.
Kaftwerk, Babs Appels, Studio Jan Koek). De
publieksruimte is een meerwaarde voor inspirerende
ontmoetingen en cross-over tussen uiteenlopende
vakgebieden. Minstens zes keer per jaar wordt de
ruimte gebruikt voor exposities en andere culturele
activiteiten. In 2012 vonden 13 activiteiten plaats, vijf
vanuit de huurders zelf, en acht door externen.
Er waren twee mutaties binnen de ruimtes van NS16,
Annette Paulsen trok in het gastatelier dat medio
2012 vrijkwam, en Ernest Potters in de ruimte van
Stephan de Weert.
aantal ateliers: 17
publieksruimte: 200m2
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Deprez (Lange Nieuwstraat 172-174)
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Sinds 2011 beheren wij ook het Deprez-gebouw
aan de Lange Nieuwstraat 172-174. Het is een
multifunctioneel kantoorpand in de voormalige
machinefabriek van de gebroeders Deprez. Niet
een atelierpand vergelijkbaar met andere panden
maar een verzamelgebouw van o.a. tweedelijns
organisaties.
In toenemende mate wordt van de vergader- en
congresmogelijkheden gebruik gemaakt. Voor een
gezonde exploitatie van het pand een positieve
ontwikkeling. Zowel organisaties die in het Deprezpand huren als partijen uit de stad (gemeente,
bedrijven, opleidingen, zorginstellingen enz.) planden
activiteiten en vergaderingen. Een goed voorbeeld
wat zich mocht verheugen in een grote belangstelling
was een activiteit van CAST (Centrum voor
Architectuur en Stedenbouw Tilburg) onder de titel:
Stadsgesprekken.
Ateliers Tilburg is zichtbaar op een centrale locatie
in de stad en samenwerkingsverbanden ontstaan
gemakkelijk.
Organisaties: Cast, Cist, projectontwikkelaar Credo,
architect Johan van de Ven, Buro Plot, Het Inventief
en Aerde Borgert Architecten.
publieksruimte: 350m2
vergaderruimtes: 2 (40m2 en 78m2)

Stadsgesprek in Deprez-gebouw, foto: Willie-Jan Staps

Stadsgesprekken CAST organiseert met enige
regelmaat gesprekken over actuele ontwikkelingen in
de stad op het vlak van architectuur, stedenbouw en
landschap. In 2012 organiseerde CAST in Deprez onder
meer het debat over de toekomst van het Koningsplein,
een bijeenkomst over de ontwikkeling van het landschap en de stadsranden, de presentatie van het nieuwe
Lintenbeleid van de gemeente Tilburg en in samenwerking met het Brabants Dagblad een avond met lezingen
en discussie over de ruimtelijke ontwikkeling van de
Spoorzone. Tussen de 120 en 200 bezoekers wisten
steeds de weg naar het Deprez te vinden. CAST experimenteert met de vele manieren waarop het gebouw
gebruikt kan worden. Zo werden in 2012 tentoonstelling, workshop en debat gecombineerd in compacte,
dynamische en laagdrempelige programma’s.

Tijdelijke locaties De volgende locaties zijn
ondergebracht bij stichting START, Stichting Tijdelijke
AtelierRuimtes Tilburg.

Lokaal21 (Korte Schijfstraat 21)
De eerste maanden van 2012 was het druk met
het opknappen en invullen van de ruimtes bij de
Vuurvogel (huidige naam Lokaal21). Vanaf januari
beheren wij dit pand aan de Korte Schijfstraat 21.
Hierin was tot eind 2010 een basisschool gevestigd,
met tien grote klaslokalen en enkele kleinere ruimtes
een prima pand voor kunstenaars en creatieve
ondernemers. De invulling levert een mix aan disciplines op, naast net afgestudeerden van diverse kunstvakopleidingen en startende creatieve ondernemers,
zijn er ook dansers, een beeldhouwer en een kunstcollectief te vinden in het pand. Wij onderzochten de
mogelijkheid om repetitieruimtes voor muzikanten
te realiseren (box-in-box constructie). Na deskundig
onderzoek waarbij we o.a. de Rockacademie en muzikanten uit onze ateliers betrokken, bleek het helaas
een te hoge investering. Het pand heeft tevens een
grote ontmoetingsruimte en een patio en werd in
2012 met name tijdens de Cultuurnacht (27 oktober)
erg goed bezocht.
aantal ateliers: 16

12

drie mutaties binnen de ateliers van het Duvelhok.
aantal ateliers: 12
expositieruimte: 400m2

Lange Nieuwstraat 57-59 en 76

Duvelhok (St. Josephstraat 133)
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Sinds 2006 hebben wij deze voormalige textielfabriek met 12 werkruimtes en een publieksruimte
in beheer. Het afgelopen jaar was een rustig jaar
wat betreft de continuïteit van de ateliers op deze
locatie. Dit in tegenstelling tot het jaar daarvoor, toen
er veel onduidelijkheid en onrust was met betrekking tot de toekomst van het gebouw. In 2012 lag
de planontwikkeling stil, waardoor voortgang van de
ateliers gewaarborgd bleef. Ateliers Tilburg is serieus
geïnteresseerd in het structureel in beheer nemen
van het pand, in samenwerking met andere partijen.
Gedurende het jaar vonden zes activiteiten in de
publieksruimte plaats, waarvan de expositie ‘Naald
en draad’ een hoogtepunt was. Er waren in 2012

Deze drie panden hebben wij sinds 2006 in beheer
met dank aan woningbouwcorporatie Wonen
Breburg. De 18 kunstenaars in de 11 ateliers zijn
met name actief op het gebied van grafische vormgeving, maar ook enkele schilders en een fotograaf
hebben er hun werkruimten. Uit de panden vertrokken het afgelopen jaar twee huurders (vier kunstenaars) naar Lokaal21 (doorstroom) in verband met
de grotere lokalen in dat gebouw.
aantal ateliers: 11

Bisschop Zwijsenstraat 18-20
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In het centrum gelegen monumentaal pand met 18
ateliers en een bijzondere kapel voor presentaties.
De ateliers worden met name gebruikt door laatstejaars van de kunstvakopleidingen en door creatieve
starters. Belangrijk is, dat we het betaalbaar houden
voor deze doelgroep. Onder de noemer ‘De andere
kant van Tilburg’ vonden ook in 2012 laagdrempelige
exposities plaats, georganiseerd door huurders van
het pand. Daarnaast trok de expositie Twiet Twiet
met werk van o.a. Sjon Brands (september 2012)
veel bezoekers. Er vinden regelmatig mutaties plaats
binnen de ateliers.
aantal ateliers: 18
kapel: 100m2

Marijke Andriese (boven) en
Suk-Jing Pang (beneden)
maakten deze schilderijen
geïnspireerd door hun locatie.

Gastatelier
Katja Heitmann

Gebouw 43 / ’t Schooltje
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Gebouw 43 (bijnaam ‘t Schooltje) op het terrein van
Nedtrain in de Spoorzone namen wij sinds 2011 in
beheer minimaal voor de periode van een jaar. Na
2012 wordt het gebouw afgebroken en proberen wij
de huurders elders in de Spoorzone aan ruimte te
helpen. Het gebouw heeft 8 units van 20-30m2 voor
kunstenaars en creatief ondernemers.
aantal ateliers: 8

Besbo
In het voorjaar van 2012 is een einde gekomen aan
het beheer van de eerste verdieping in dit pand aan
de Piushaven. WonenBreburg stopte met het huren
van deze locatie en met de eigenaar hebben we geen
financiële overeenstemming kunnen bereiken.

Jaarlijks bieden wij (in
2012 voor de vierde keer)
een gastatelier aan aan
een jong talent vanuit
de genomineerden van
de Audax Jacques de
Leeuwprijs (FHK, 26 juni).
In 2012 ging het atelier
naar Katja Heitmann. Zij
heeft een werkruimte
in de Lange Nieuwstraat 57-59 betrokken. Katja
Heitmann (1987) is in 2012 als choreograaf aan de
Fontys Dansacademie afgestudeerd. Opgegroeid in
de dansschool van haar ouders raakte ze al vroeg
gefascineerd door (tap)dansen. Met altijd een knipoog
naar de werkelijkheid, inventief gebruik van clichés
en een flinke dosis zwarte humor combineert ze dans
en mime tot een eigen theatertaal. Ze speelde o.a. op
Theaterfestival Boulevard, ITS Festival Amsterdam,
Cement Festival, Fringe Amsterdam, Stukafest,
Dansnacht Tilburg en TAC Eindhoven. Met het
makerscollectief Hype-Art werd ze genomineerd voor
de Entreeprijs voor Theaterfestival Boulevard. Tijdens
de October Dansmaand was ze bij verschillende
projecten betrokken. Het gastatelier aan de Lange
Nieuwstraat gebruikt Katja als repetitieruimte en als
ruimte voor try-outs en kleine theateravonden.

Goretti

Goretti (Wilhelminapark 53 en 54)
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Deze gebouwen vormen het grootste deel van het
vroegere ‘Maria Goretti’, opvanghuis voor (wees-)
kinderen. Begin 2010 namen wij deze locatie aan het
Wilhelminapark structureel in beheer, met als voorwaarde om beide gebouwen te exploiteren.
Goretti is een gebouw waar kunstenaars en creatief
ondernemers werken (in 16 ateliers), waar kunsteducatie plaatsvindt (in de leslokalen en werkplaatsen
grafiek, keramiek en beeldhouwen) en waar de
toonzaal van Goretti een prachtig podium biedt om
exposities en culturele activiteiten aan het publiek te
presenteren.

Cursusaanbod Goretti Ateliers Tilburg heeft
zich in 2012 gericht op het leveren van een goed
educatief aanbod. Uitgangspunt is dat elke Tilburger
in staat gesteld moet worden om culturele kwaliteiten
te ontwikkelen. Dat dient al op jonge leeftijd te beginnen op school en in de vrije tijd. Zonder talentontwikkeling geen amateurkunst en zonder amateurkunst
geen basis van waaruit talenten doorstromen naar
kunstvakonderwijs en mogelijk daarna naar het
professionele veld.
Goretti heeft een kwalitatief cursusaanbod met professionele kunstenaars als docenten. In 2012 is dit
aanbod voor beeldende kunst gegroeid. Van de 24

cursussen voor volwassenen konden 14 cursussen in
2012 van start gaan (vergeleken met tien in het jaar
ervoor). De cursussen ‘schilderen’ door Reinoud van
Vught en Daniëlle van Broekhoven, ‘grafische technieken’ door Linda Arts, en ‘fotografie’ door Gerdien
Wolthaus Paauw zijn populair.
Om de cursussen van Goretti te promoten hadden wij
regelmatig overleg met de docenten van Goretti, o.a.
ter voorbereiding op de Open Dagen met een eindexpositie in het weekend van 2 en 3 juni. Deze dagen
werden goed bezocht en hebben zeker gezorgd voor
veel nieuwe inschrijvingen.
Nieuw dit jaar was het aanbod vanuit museum
De Pont, exclusief voor de cursisten van Goretti.
Gedurende het cursusjaar 2012-2013 verzorgt
Ine Vermee een rondleiding waarin zij telkens
een specifieke discipline centraal stelt en werk
uit depot toont.
Naast een gevarieerd en uitgebreid cursusaanbod
beeldende kunst voor volwassenen (schilderen, grafiek, fotografie, theater, keramiek en beeldhouwen)
hebben we ook nieuwe doelgroepen bereikt. Sinds
september 2012 bieden we cursussen specifiek voor
de jeugd om de culturele ontwikkeling van kinderen
te stimuleren. Ter promotie van deze kindercursussen hielden we op zondag 28 augustus een Open

ontstaan. In 2012 is een verdere samenwerking met
CiST gerealiseerd, gekoppeld aan deze talentvolle
kunstenaars met onderwijsbevoegdheid uit onze panden (o.a. animatiefilmers en graffiti schilders). CiST
bekijkt met Ateliers Tilburg of er een match gemaakt
kan worden met de ‘kunstenaars van Ateliers Tilburg’
en de scholen.
Daarnaast hebben wij sinds oktober 2012 de eerste
verkennende gesprekken gevoerd met de directie
van Factorium. Annemarie Pijnappel (bestuurslid
Ateliers Tilburg en werkzaam bij FHK) is hierbij nauw
betrokken vanuit haar expertise en haar contacten
met afgestudeerden van de docentenopleiding ABV.
Dag met workshops en proeflessen. Op het festival
Knetters (in poppodium 013) hebben we ook aan
promotie gedaan. Vier cursussen (van de 11) waren
duidelijk populair en die zijn vanaf september gestart:
het peuter- en kleuteratelier, graffiti en animatie.
Op het gebied van cultuureducatie biedt Maria van
Ewijk onze organisatie ondersteuning. Zij werkte
jarenlang in het basisonderwijs en sinds 2011 als
vrijwilliger aan Ateliers Tilburg verbonden. Maria
heeft onder de huurders uit onze ateliers en de
wachtlijst de onderwijsbevoegdheid (op het gebied
van beeldende vorming en/of beeldende vorming
in relatie tot andere disciplines) en ervaring met het
werken met kinderen in kaart gebracht. Daaruit is
het huidige aanbod van kindercursussen op Goretti
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Meedoenregeling en Stichting Leergeld
Sinds oktober 2012 zijn de cursussen opgenomen
in de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg.
Cursisten met een laag inkomen komen in aanmerking voor subsidie van € 70,- per persoon per jaar.
Voor de kindercursussen geldt een andere regeling: ouders kunnen een aanvraag doen bij Stichting
Leergeld, zij ondersteunt financieel de kunstzinnige
vorming voor kinderen van 4-18 jaar (tot een bijdrage
van €300,- per jaar).

Ateliers Goretti Sinds september 2011 hebben
wij na de renovatie van de ateliers bij Wilhelminapark
53 het pand in beheer genomen. In 2012 waren er
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weinig mutaties aangezien iedereen net was ingetrokken. Twee huurders kozen gedurende het jaar
voor een atelier bij Lokaal21 (doorstroom), zodat we
twee kandidaten vanuit de wachtlijst aan een ruimte
konden helpen op Goretti.
Na oplevering van de ateliers bij Goretti (Wilhelminapark 53) bleek dat de aangelegde ventilatiekanalen
tevens geluiddragers kunnen zijn. Een vakdocent en
studenten van de Avans Hogeschool hebben een
studie verricht naar de geluidsoverlast in het pand.
Dit onderzoek leverde concrete voorstellen op voor
verbetering. Ateliers Tilburg voert gesprekken met de
eigenaar, gemeente Tilburg, om deze verbeteringen
ook gerealiseerd te krijgen.

Toonzaal Goretti In de toonzaal van Goretti
(Wilhelminapark 53) vond het afgelopen jaar, naast
allerlei culturele presentaties, een aantal bijzondere
exposities plaats. Enige highlights: de tentoonstelling ‘Visuele Poëzie’ georganiseerd door de kunstenaars (en tevens huurders) Ellen Vedder en Rossella
Barchiaggi, ‘Landschapskunst’ door galerie Luyckx
met o.a. de kunstenaar Michaël de Kok, en de filmvertoning ‘The Loving Heart’ van Wouter Verhoeven
in samenwerking met het Wereldpodium. Wij willen
deze kwalitatieve programmering voortzetten en
hebben in 2012 overlegd met de afdeling cultuur
van de gemeente. Vanuit de gemeente is een notitie
gekomen met enkele scenario’s die momenteel onderzocht worden op haalbaarheid. Uitgangspunt: een
Wij willen deze kwalitatieve programmering
voortzetten en hebben in 2012 overlegd
met de afdeling cultuur van de gemeente.
kwalitatief sterke presentatieplek (middenpodium)
voor beeldende kunstenaars realiseren.
Vanuit het werkveld in Tilburg is een werkgroep van
kunstenaars ontstaan die het initiatief heeft genomen om een inhoudelijke lijn en een programmering
van beeldende kunst te ontwikkelen.

Activiteiten
in de panden

Twiet Twiet
in Bisschop
Zwijsenkapel,
foto: Sjon Brands
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In veel panden die Ateliers Tilburg in beheer heeft,
zit een mooie en soms ook grote binnenruimte die
geschikt is voor evenementen en tentoonstellingen.
Niet alleen voor de kunstenaars van Ateliers Tilburg,
maar ook voor externen die kunstgerelateerde
projecten organiseren.
NS16 heeft een centrale publieksruimte, in de
Bisschop Zwijsenstraat zit een verborgen kapel, bij
Carré is De Salon gerealiseerd, het Duvelhok heeft
een mooie binnenruimte en sinds 2011 programmeren wij ook in de toonzaal van Goretti en de centrale
hal van het Deprezgebouw.
Per project stimuleert Ateliers Tilburg de organisatie
om specifiek na te denken over het vergroten van hun
publieksbereik. Zij vraagt om draaiboeken en biedt
ter ondersteuning haar diensten aan zonder daarbij
het werk over te nemen. Zij heeft een faciliterende en
adviserende functie in deze.
Het afgelopen jaar hebben tal van exposities en
presentaties bijgedragen aan het culturele klimaat in
Tilburg. Het bestek van een jaarverslag leent zich niet
om alle activiteiten te noemen, daarom lichten we er
enkele uit.

Themaweek op locatie
Fontys Hogeschool voor de Kunsten was met haar
themaweken regelmatig te gast in diverse panden.

De winnende groep van de themaweek FHK in de kapel van
Bisschop Zwijsenstraat 18/20, foto: Amat Bolsius

Twiet Twiet in Bisschop Zwijsenkapel
22 t/m 30 september 2012
Een tentoonstelling van Sjon Brands, ‘Vreemde
vogels op het Vinkentouw’. ‘Twiet Twiet’ was een
tentoonstelling van 28 vreemde vogels, indringende
beelden opgebouwd uit afvalmateriaal. Zij vlogen
elkaar voortdurend in de veren met echte vogelgeluiden en stukken mensentaal. Een 24-sporige
geluidscollage van vogelzang, gedichten en prettig
gestoorde onzintekst. Met medewerking van o.a.
Jacq Palinckx, Katja Heitmann, Martijn Neggers,

Ad van Iersel, Nick J Swarth en het Theater van de
Verloren Tijd. Tijdens de opening en de beide zondagmiddagen was er een aantrekkelijk programma
rondom vreemde vogels met muzikanten, dansers,
dichters en beeldend kunstenaars. De opkomst was
hoog, 850 bezoekers.

Visuele Poëzie in Goretti
9 t/m 25 november 2012
Rossella Bargiacchi en Ellen Vedder delen samen een atelier in gebouw Goretti aan het
Wilhelminapark. Beide zijn grafisch ontwerpers/

dichters en werken zowel in opdracht als autonoom.
Hierbij maken zij o.a. werk dat gezien wordt als
visuele poëzie. Omdat dit genre nog weinig bekend
is, organiseerden Rossella en Ellen een grote en
unieke tentoonstelling Visuele Poëzie in de kapel van
Goretti. Deze werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het BKKC en ondersteuning vanuit Ateliers
Tilburg. Aan de tentoonstelling deden tien visuele
dichters mee (uit binnen- en buitenland), aangevuld
met werk dat via een wedstrijd werd geselecteerd. Er
waren spannende performance avonden en enerverende workshops, die via facebook werden uitgezet.
De tentoonstelling was goed bezocht door ruim 460
bezoekers.

Naald en Draad in Duvelhok
18 t/m 30 augustus 2012

Visuele Poëzie in Goretti, foto Marco Maas

Het Duvelhok is een rijksmonument dat het afgelopen jaar 150 jaar bestond. In deze voormalige
textielfabriek kwam de expositie goed tot zijn recht.
Als eerbetoon aan de Brabantse textielindustrie is
deze expositie georganiseerd, waaraan ontwerpers
en illustratoren uit heel de provincie deelnamen. Met
het thema ‘textiel’ waren de resultaten te zien in een
30-tal bijzondere A0 posters die werden tentoongesteld in het Duvelhok, een terugblik en vernieuwende
kijk op textiel. Niet het traditionele naald en draad,
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maar textiel als thema en inspiratie voor hedendaagse affiches. De expositie werd geopend door de
Nachtburgemeester en kreeg veel sponsoring.

No Longer Available in NS16
Vrijdagavond 29 juni 2012
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Een kortstondige expositie die slechts één avond was
te bewonderen en daarna voorgoed is verdwenen.
Vandaar het thema: No Longer Available. In opdracht
van Kaftwerk en Bruut ontwerp organiseerde stagiair
Jurgen Wiegeraad dit piekmoment met feestelijk
opening en vernissage in één. Ruim 30 vormgevers
en kunstenaars droegen bij aan deze expositie door
een poster te maken geïnspireerd op het thema. DJ,
drankjes en een volle zaal met bezoekers maakten
de avond compleet.

Nachtburgemeester namen deel aan projecten
binnen en buiten het gebouw. De aftrap van het
programma werd verzorgd door de muzikanten van
BoomBasTisch. Nachtburgemeester Godelieve
Engbersen presenteerde een podium vol dichters en
muzikanten. Daarnaast exposities, kinderactiviteiten,
open ateliers en een buitenbar met biologische soep,
drankjes en een kampvuur.

Cultuurnacht met o.a. Iksperiment
in Lokaal21 27 oktober 2012
De Cultuurnacht was een succes bij Lokaal21.
Kunstenaarscollectief Iksperiment (tevens huurders) nodigde je uit om te komen tafelen in hun
rariteitenrestaurant ‘Menu Perdu’. ‘Menu Perdu’
was een van de grote publiekstrekkers tijdens
Theaterfestival Boulevard in 2011. Transition Town
Tilburg, Stadshoeve De Tuin, Social Energy en de

No Longer Available in NS16, foto: Bart Waalen

Aanname &
toewijzing
kunstenaars

Digitaal aanmelden Bruut Ontwerp (uit NS16)
heeft ons digitaal aanmeldsysteem ontwikkeld.
Begin 2012 is deze nieuwe vorm van aanmelden
actief, op onze website kunnen kunstenaars en
creatieve ondernemers zich eenvoudig aanmelden
via het doorlopen van een vragenlijst. Wij kunnen
de gegevens op deze manier sneller en efficiënter
verwerken, zodat de aanvraag eerder behandeld is.
Deze werkwijze neemt de commissie aanname veel
werk uit handen. Bovendien kunnen wij eenvoudig
selecteren op specifieke wensen zoals m2’s, krachtstroom, voorkeur pand etc., hetgeen praktisch is als
er ateliers vrijkomen.
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Commissie aanname De commissie aanname kwam in 2012 zes keer bijeen om de nieuwe
aanmeldingen te beoordelen. Ondanks de recessie
constateren we in 2012 een groei van het aantal aanmeldingen. Dit heeft te maken met de bekendheid
van Ateliers Tilburg, maar ook met de verbreding van
onze doelgroep naar creatieve ondernemers. Het is
dan niet altijd duidelijk of iemand een voldoende professionele beroepspraktijk heeft op het terrein van
de kunsten, dus werk voor de commissie. Ook wordt
een atelier vaker gedeeld in verband met de kosten,
wij adviseren dan dat beide personen zich inschrijven.
Dat levert ook meer aanmeldingen op. Opvallend was
het aantal architecten dat zich meldde gedurende het

jaar, vanwege de recessie genoodzaakt op zoek te
gaan naar een kleiner atelier of ander type ruimte.

Feiten over aannames / afwijzingen
in 2012
wachtlijst d.d. 1-1-2012: 86
wachtlijst d.d. 31-12-2012: 114
aantal aannames: 28
aantal afwijzingen: 12
aantal bezwaarschriften: 2 (afgewezen)
aantal plaatsingen personen in ateliers: 40
• op permanente locaties: 11
• op tijdelijke locaties: 29
(plaats op wachtlijst blijft dan behouden)
aantal verschuivingen binnen ateliers
(doorstroom): 14

Toewijzing ateliers Vanuit de wachtlijst (datum
van inschrijving) gerelateerd aan de geschiktheid van
een ruimte en de wensen/eisen van een atelierzoekende wijzen wij ruimtes toe. Bij het ateliercomplex
NS16 verschilt deze procedure enigszins, aangezien
dit verzamelgebouw gekoppeld is aan een publieke

ruimte waar men gezamenlijk zorg voor draagt. Wij
dragen daar drie kandidaten aan vanuit de wachtlijst. De vereniging NS16 maakt hieruit haar keuze.
In 2012 kwam deze procedure twee keer voor,
men koos voor Ernest Potters vanwege sluiting van
Ruimte X, en Annette Paulsen trok in het gastatelier
dat vrijkwam door het vertrek van Martijn van Gemert.
Bij de overige panden hebben wij 40 kunstenaars
kunnen helpen aan een atelierruimte waarvan 29
in tijdelijke locaties. Het hoge aantal plaatsingen in
tijdelijke locaties heeft te maken met invulling van
de ruimtes bij Lokaal21 en het snelle verloop binnen
de panden aan de Bisschop Zwijsenstraat waar met
name laatstejaars vanuit de kunstvakopleiding (FHK)
gebruik van maken.

Het blijft een punt van aandacht om
voldoende en betaalbare ateliers te houden,
gezien de recessie en de onzekerheid van
tijdelijke locaties.
Met locatie Goretti hebben wij er gelukkig een
structurele locatie bij. Hier zijn gemiddeld wat
duurdere ateliers. Gedurende 2012 onderzochten we de haalbaarheid van het tijdelijk in beheer
nemen van voormalig wijkcentrum De Kubus aan de
Fatimastraat (eigenaar gemeente Tilburg). Hoewel
het pand zich vlakbij de Piushaven bevindt bleek de

doelgroep na bezichtiging niet enthousiast over het
gebouw. Vanwege de hoge kosten om het gebouw
te exploiteren (huur en energie) gerelateerd aan de
korte huurperiode van 1 jaar besloten wij ervan af te
zien. Het blijft een punt van aandacht om voldoende
en betaalbare ateliers te houden, gezien de recessie
en de onzekerheid van tijdelijke locaties. Een positief
gevolg van de recessie is dat er op korte termijn
geen ontwikkelingen op stapel staan bij tijdelijke
locaties als het Duvelhok, de panden in de Bisschop
Zwijsenstraat en Lokaal21.

Doorstroming
De doorstroom binnen onze panden was het afgelopen jaar behoorlijk hoog (in 2011: 12 personen). Maar
liefst 14 kunstenaars hadden een voorkeur voor een
ander pand van Ateliers Tilburg en dat leverde interne
verschuivingen op. De instroom was tevens hoog:
vanuit de wachtlijst zijn 40 kunstenaars geplaatst,
die veelal vanuit thuis werkten of een atelier elders
hadden.
In 2012 hebben 18 personen hun atelier opgezegd
(in 2011: 21). De voornaamste redenen waren: de
keuze voor een woon-werkcombinatie: de mogelijkheid thuis te gaan werken, helaas vaak gerelateerd
aan teruglopende financiën (het atelier werd te duur
vanwege minder opdrachten). Dit kwam bij maar liefst
11 personen voor (in 2011: 7).
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De overige redenen van uitstroom waren:
• vertrek naar een andere stad: 1 persoon
• tijdelijk gebruik i.v.m. project: 1 persoon
• persoonlijke omstandigheden: 2 personen
• atelier elders (niet thuis): 3 personen

kunstenaars (grafisch vormgevers etc.). De overige
redenen duiden naar ons idee op een gezonde
doorstroming: naar een atelier in een andere stad of
keuzemogelijkheid binnen de gebouwen in beheer bij
Ateliers Tilburg.

Zorgelijk blijven de hoge kosten van een atelier
voor met name de doelgroep autonoom beeldend
kunstenaars. In verhouding hebben zij meer vierkante
meters nodig om te kunnen werken. De recessie is
te merken, men krijgt minder opdrachten en er wordt
minder werk verkocht. Veel kunstenaars gaan weer
aan huis werken. We merken het ook aan de vrije
ateliers die langer leegstaan. Ook worden werkplekken regelmatig gedeeld, vooral door toegepaste

Wachtlijst
Het grootste deel van de wachtlijst wordt gevormd
door kunstenaars die een eigen atelier via ons huren
in een tijdelijk pand. Opvallend is de toename van
muzikanten die een eigen repetitieruimte zoeken,
waarschijnlijk gerelateerd aan het onderzoek naar
het realiseren van geluidsstudio’s bij Lokaal 21.
We krijgen regelmatig inschrijvingen van recent
afgestudeerden aan de kunstvakopleidingen, ook van
buiten Tilburg. Daarnaast zijn er aanmeldingen van
(vaak startende) creatieve ondernemers. Opvallend
is de groei van het aantal architecten en de interesse
voor een atelierlocatie in het Spoorzonegebied.
Zorgelijk is de langere leegstand in met name de
duurdere ruimtes die in de loop van 2012 merkbaar
werd. We zoeken naar oplossingen middels het delen
van ateliers en verbreding van de doelgroep.

Communicatie & PR
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Website, nieuwsbrief en social media

Tevredenheid en behoeften kunstenaars

Onze beide websites (www.atelierstilburg.nl en
www.cursusgoretti.nl) houden wij wekelijks update
en deze functioneren prima als informatiekanaal.
Kunstenaars melden zich digitaal aan en reageren op
vrije ateliers. Eind 2012 hebben we op de website van
Ateliers de verouderde foto’s vervangen door nieuwe
door Anja Dierx gemaakte foto’s. Voor de website van
Goretti gaat dit ook begin 2013 gebeuren.
Onze digitale nieuwsbrief hebben wij het afgelopen
jaar twee keer uitgebracht en breed verspreid. Studio
Dara (Dirk van Schonkeren, meubelvormgever uit
Lokaal 21) en animatiefilmer Niels Mud (uit Goretti)
werden uitgelicht in een filmpje over een kunstenaar
met zijn/haar werk, een vast item in de nieuwsbrief.
Ateliers Tilburg en Goretti zijn ook op facebook te
volgen: via facebook.com/atelierstilburg.nl en facebook.com/goretti.nl plaatst Marco Maas (beheerder
van Deprez en Goretti) minstens één keer per week
update berichten over onder andere vrijgekomen ateliers en exposities in de panden. We merken steeds
vaker dat kunstenaars via facebook reageren op vrije
ateliers of een aanvraag doen om een vergader- of
expositieruimte te huren.

Uit het tevredenheids- en behoefteonderzoek, dat
wij in 2011 hebben uitgezet onder onze huurders en
de mensen van de wachtlijst, kreeg Ateliers Tilburg
gemiddeld een 7,02 als waarderingscijfer voor
tevredenheid. De volgende belangrijkste behoeften
kwamen naar voren (in volgorde van belangrijkheid):
internet, ventilatie, parkeergelegenheid, energiebesparende mogelijkheden (persoonlijke bemetering,
duurzaamheid afvalscheiding, enz.), geluidsisolatie,
publieke/expositieruimte, opslagruimte, laad- en
losmogelijkheden, ontmoetingsplekken, netwerk
Ateliers Tilburg/PR, advies/vraagbaak, krachtstroom
en verzekeringen.
In 2012 hebben wij ons gericht op:
• kwaliteitsverbetering, gericht op duurzaamheid
en milieu (aanvullende voorzieningen zoals
afvalscheiding). Het Klimaatbureau Tilburg
deed een onderzoek naar energiebesparende
en duurzaamheidsbevorderende maatregelen
bij Carré, met als doel de energiekosten binnen
drie jaar met 1/3 terug te brengen.
• ontmoetingsplekken (verbinding/inspiratie),
gerealiseerd bij Lokaal21.

Pers en publiciteit Met het accent op het

Advies en overleg In 2012 was er regelma-

cursusaanbod bij Goretti hebben we het afgelopen
jaar veel aandacht besteed aan de publiciteit:
• brochure Cursusaanbod Goretti 2012-2013 (door
vrijwilliger Amandi van Loon breed verspreid).
• advertenties en cursusaankondigingen in de
Tilburgse Koerier en Stadnieuws. Ook in de
onderwijsspecials die twee keer per jaar uitkomen
(in januari en augustus).
• speciale flyer met het aanbod van kindercursussen
op Goretti.
• advertenties in vakblad Brabant Cultureel.
• flyer expositieweekend van cursisten c.q. open
dagen (3 en 4 juni).
• gerichte mailings, vermelding in de nieuwsbrief
en via facebook.

tig overleg met de gemeente beleidsmedewerker
cultuur, medewerkers van vastgoed en gebouwen
en gebiedsmanagers. Daarnaast heeft het bestuur
halfjaarlijks officieel overleg met de wethouder van
cultuur. Op provinciaal niveau hebben wij nauw contact met de atelierorganisaties uit Breda (Clib), Den
Bosch (ABS) en Eindhoven (stichting Ruimte) met
als doel provinciale projecten/subsidies en krachten
bundelen voor Brabantstad2018.
Het landelijk atelieroverleg (LOA) vindt twee keer
per jaar plaats, in 2012 was dat in Den Bosch en
Arnhem, zeer nuttige bijeenkomsten met betrekking
tot exploitatie van panden en tendensen, met een
bezoek aan inspirerende ateliergebouwen. In 2013
zijn wij gastheer en ontvangen de organisaties graag
in Tilburg.
De bijeenkomsten van de Culturele Sociëteit in
Tilburg vonden dit jaar plaats bij De Pont, FHK, in de
Spoorzone (hal 89) en bij het Textielmuseum.
Ook was Ateliers Tilburg te vinden op de Bazouq in
de koepelhal/spoorzone: Gerdien Wolthaus Paauw
maakte portretfoto’s en Reinhart Voulon gaf workshops animatie en techniek.
In 2013 zullen wij onze deelname aan de Bazouq
structureel voortzetten.

Ateliers Tilburg werd met regelmaat in de pers
genoemd, vaak in verband met exposities of culturele
bijeenkomsten die in de panden plaatsvonden. Ons
logo als samenwerkingspartner is regelmatig te zien
op publiciteitsuitingen van die exposities die plaatsvinden in de publieksruimte van het Duvelhok, de
kapel van de Bisschop Zwijsenstraat, de toonzaal van
Goretti, bij NS16 of in het Deprezgebouw.
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Bijlage
Organisatiestructuur met bestuursleden d.d. december 2012

Atelierbestand in 2012

Stichting Ateliers Tilburg
Wilbert van Herwijnen, voorzitter
Paul Peters, penningmeester
Mark Stalpers, secretaris
Hans van Berkel
Claire Clarijs
Annemarie Pijnappel
Roger Henkens

Carré: 87 ateliers
NS16: 17 ateliers
Duvelhok: 10 ateliers
Bisschop Zwijsenstraat 18 en 20:
16 ateliers
Lange Nieuwstraat 57-59:
7 ateliers
Lange Nieuwstraat 76: 4 ateliers
Havendijk 45A: 8 ateliers
Goretti: 16 ateliers
’t Schooltje: 8 ateliers
Lokaal21: 16 ateliers

•
•
•
•
•
•
•

Stichting Carré
• Paul Peters, penningmeester
• Mark Stalpers, secretaris
• Bart Hoogveld
• Jan Couwenberg
Stichting NS-Plein 16
• Hans van Berkel, voorzitter/
penningmeester
• Roger Henkens
• kwaliteitszetel NS16
Stichting START (Stichting Tijdelijke
AtelierRuimtes Tilburg)
• Wilbert van Herwijnen,
penningmeester
• Claire Clarijs, voorzitter
• Bart van Berkel
• Roger Henkens

Stichting Deprez
• Hans van Berkel, voorzitter
• Claire Clarijs, secretaris
• Paul Peters, penningmeester
Stichting Goretti
• Hans van Berkel, voorzitter
• Claire Clarijs, secretaris
• Paul Peters, penningmeester
Personeel
Beheerders: Harrie Baans,
Frans Schollen en Marco Maas
Interieurverzorging: Annemie van
Bavel, Petra Jansen en bedrijf
’t Zonnetje
Administratie: Rosalina Jager
Boekhouding: Max Arts
Ruimteverhuur & communicatie:
Marola Vink
Directeur: Alex van Zundert
Commissie aanname
Willem van de Nadort, Marianne
van Hest, Myria Nulden, PieterMax
Schultz, Sandra Leenhouwers en
Marola Vink (secr.)

Totaal: 189 ateliers
(± 220 kunstenaars)

Colofon
Ateliers Tilburg
Lange Nieuwstraat 172-174
5041 DJ Tilburg
tekst en redactie:
Marola Vink en Alex van Zundert
grafisch ontwerp: Kaftwerk
fotografie: Anja Dierx
drukwerk: Mezclado, Tilburg
© Ateliers Tilburg 2013
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