Jaarverslag 2014

Voorwoord
U heeft het jaarverslag 2014 van Ateliers Tilburg in
handen.

doorgezet met mooie projecten als KUNSTMIX en
Zin-in-alles-dagen als resultaat.

2014, het jaar waarin de stichting haar 10-jarig
bestaan vierde. In termen van een mensenleven ben
je met 10 jaar een aankomende puber. In termen
van een organisatie is dat al een hele prestatie
zeker als je ziet wat er in die jaren bereikt is. Alle
reden om een feest te geven en dat hebben we
ook gedaan met een feest voor de huurders van
de ateliers en met een symposium voor de relaties
en andere maatschappelijke organisaties onder de
titel ‘De kracht van kunst’. Toch hebben we ook even
stilgestaan bij de vraag of een feest wel op z’n plaats
is als er best veel kunstenaars moeite moeten doen
om hun atelier te handhaven.

In het beheer van de panden is wel wat gewijzigd. Het
Duvelhok zijn we kwijtgeraakt, maar daartegenover
staat de ontwikkeling van Gebouw68 in de
Spoorzone. We vinden het van het grootste belang
dat er een goede balans blijft tussen panden
die we structureel in beheer hebben en tijdelijke
panden. Hierover is doorlopend overleg gaande
met de afdeling Vastgoed van de gemeente,
woningbouwcorporaties en marktpartijen. In een
aantrekkelijke, levendige stad verdient kunst en
cultuur een eigen plaats en mag niet als ‘gaatjesvuller’
gezien te worden.

In haar beleidsontwikkeling is continuïteit het
belangrijkste trefwoord voor Ateliers Tilburg. Ervoor
zorgen dat het aantal ateliers boven de 200 blijft,
betaalbaar is en voorzien van basisfaciliteiten. Dat
er ontmoetingsruimtes zijn in de panden waar
je collega’s ontmoet, gasten kunt ontvangen en
presentaties kunt organiseren. De contacten met
de samenwerkingspartners Factorium, Fontys
Hogeschool voor de Kunsten en CiST zijn in 2014

Het bestuur van Ateliers Tilburg heeft onder grote
dank in 2014 afscheid genomen van Claire Clarijs,
juriste en met name betrokken bij het onderdeel
Personeel en Organisatie.
Ik wens u veel kijk- en leesplezier met dit jaarverslag.
Uw opmerkingen en reacties worden op
prijs gesteld.
Wilbert van Herwijnen, voorzitter
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In 2014 is continuïteit voor Ateliers Tilburg in haar
beleidsontwikkeling het belangrijkste trefwoord.
Basis is het op peil houden van kwalitatief goede en
kwantitatief voldoende voorzieningen. Dat betreft
allereerst betaalbare ateliers met name voor starters,
ontmoetingsruimtes in de panden, die ook dienen
voor externe partijen en hun activiteiten en een breed
assortiment panden die voor diverse doelgroepen
geschikt zijn. Gebouw68 in de Spoorzone vormt
een goede uitbreiding van de mogelijkheden en
is in 2014 gaandeweg ingevuld door kunstenaars
en creatieve ondernemers. Er zijn atelierruimtes,
opslagmogelijkheden en de bijbehorende grote
kantine wordt met name als repetitielocatie voor
theater gebruikt. Daartegenover staat het verlies van
het Duvelhok in de Sint Josephstraat. In een tweede
verkoopronde is het pand gegund aan een partij onder
aanvoering van cabaretière Karin Bruers. Gelukkig
met als doel om er een cultureel maatschappelijke
invulling aan te geven. De opzegtermijn van één
maand bleek in de praktijk moeilijk te realiseren
omdat herplaatsen van een individuele kunstenaar wel
lukt, maar van een grote organisatie als ’t Raakveld
een stuk moeilijker is.
In de verbreding van de doelstellingen willen we
bijdragen aan een cultureel aantrekkelijke stad
Tilburg. We zetten ons in voor een klimaat waarin

met name jongeren kansen krijgen om hun creatieve
vermogens te tonen en te ontplooien. Daarvoor is de
beeldende kunsteducatie in Goretti (Wilhelminapark
54) middels cursussen voor kinderen en volwassenen
essentieel. In 2014 is de samenwerking met
Factorium en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten
(FHK) voortgezet. De discipline ‘beeldend’ wordt
aangeboden door Factorium in samenwerking met
Ateliers Tilburg en gefaciliteerd door Fontys onder
de namen ‘Kunstmix’ en ‘Zin-in-alles-dagen’. Geen
misverstand over onze functie, wij voeren niet zelf
uit maar faciliteren en stimuleren docenten in ons
netwerk van ateliers. We plaatsen ons werk in
de keten van onderwijs en opleiden – maken en
produceren – tonen en publiek bereiken.

In de verbreding van de doelstellingen
willen we bijdragen aan een cultureel
aantrekkelijke stad Tilburg.
Welke eisen stellen kunstenaars en creatieven
aan hun ruimte? Internet is inmiddels een vanzelfsprekendheid geworden. Die voorziening leidt wel tot
een prijsverhoging van de servicekosten. Dit is een
goed voorbeeld van de groeiende druk op de m2-prijs
van de ateliers. Ook op de kale huur waar bijvoorbeeld
de gemeente meer en meer marktconforme prijzen
hanteert voor haar vastgoed. Gevoegd bij de

verslechterde inkomsten uit verkoop of activiteit
wordt het betalen van de huur lastiger. In overleg
zoeken we naar maatwerk en regelingen om de
kunstenaars binnenboord te houden. Daartegenover
staat dat ontmoeting en uitwisseling niets kost en
daaraan blijkt ook een grote behoefte te zijn wat
in toenemende mate leidt tot samenwerkingen (zie
hoofdstuk 4). In onze beleidsvoornemens staat met
prioriteit om verzamelgebouwen te ontwikkelen
waar diverse disciplines onder één dak zitten en ‘van
onderop’ komen tot interactie en kruisbestuiving. In
2014 zijn de gesprekken met Starterslift Creatief,
de Academy for Creative Industry en de gemeente
voortgezet. De Spoorzone lijkt de aangewezen plek

In onze beleidsvoornemens staat met
prioriteit om verzamelgebouwen te
ontwikkelen waar diverse disciplines onder
één dak zitten en ‘van onderop’ komen tot
interactie en kruisbestuiving.
om dit te realiseren. Het Deprez-pand waar ons
kantoor is gehuisvest, fungeerde als één van de
FMP’s (Favorite Meeting Points) van de Academy. Ook
hier is onze functie ondersteunend en faciliterend. Wij
zien onze bijdrage als een versterking van de positie
van de kunstenaar, die in overgrote meerderheid
een gemengde beroepspraktijk kent. Dan levert het
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meerwaarde op als die praktijk samenhangend is.
Graag hadden we meer en concreter voortgang
willen melden in de huisvesting van muzikanten en
de ontwikkeling van een grafische werkplaats. Dit
komt deels omdat bij gelijkblijvende middelen steeds
meer werk op ons afkomt in het primaire proces:
ateliers en panden beheren tegen betaalbare prijzen
voor een variatie aan kunstenaars en creatieven.
Dat remt het tempo en de ontwikkeling van de
genoemde onderwerpen. Het komt anderszins ook
door de bedragen die gemoeid zijn met studio’s
voor muzikanten en middelen en materialen voor
een grafische werkplaats. En ten derde door het
gegeven dat we het goed willen doen, deskundigen
inschakelen, geluidstesten doen etc. (zie hoofdstuk 6).
Met het lanceren van Brabantse en Tilburgse fondsen
voor kunst en cultuur verwachten we meer steun te
krijgen voor deze projecten.
De organisatie van Ateliers Tilburg is op orde. Het
digitaal aanmeldingssysteem (KAS) werkt goed, de
bereikcijfers zijn goed (209 ateliers en ongeveer 245
personen in die ateliers), weinig verandering in het
personeelsbestand en de bestuurssamenstelling. Een
goed netwerk, veel samenwerking en bijdragen aan
Tilburg als Makerstad. We zijn trots op wat we doen
en zien ook hoeveel meer er mogelijk is.

Panden in beheer

Permanente locaties
Carré-gebouw (Carré 32)
Dit voormalig ziekenhuis hebben wij sinds 1982 in
beheer en heeft 92 ateliers. Het pand biedt ruimte
aan een grote diversiteit aan disciplines: muzikanten,
schilders, beeldhouwers, grafisch vormgevers, fotografen en architecten. Ook bureau Starterslift heeft
haar huisvesting in het gebouw, zij biedt ruimte en
advies aan startende creatief ondernemers. De Salon
is een ontmoetingsruimte voor huurders en wordt
ingezet voor exposities, workshops en presentaties.

NS16 (NS-Plein 16)
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aantal ateliers: 92 / 101 personen
(+ 18 opslagruimtes)
ontmoetingsruimte De Salon: 100m2

NS16 is sinds 2006 een culturele broedplaats in
het hart van Tilburg. Het pand kent een mix van
autonoom kunstenaars (o.a. Ivo van Leeuwen, Jeroen
de Leijer en T.r.a.s.h.) en creatief ondernemers (o.a.
Kaftwerk, Michelle van Mil en Bruut Ontwerp) die
er onder één koepel hun beroep uitoefenen. De
publieksruimte is een meerwaarde voor inspirerende
ontmoetingen en cross-over projecten. Minstens zes
keer per jaar wordt de ruimte gebruikt voor exposities
en andere culturele activiteiten.
aantal ateliers: 17 / 28 personen
publieksruimte: 200m2

Goretti (Wilhelminapark 53 en 54)
Gebouw Goretti, gelegen aan het Wilhelminapark,
hebben we sinds 2009 in beheer. Vroeger
was ‘Maria Goretti’ een opvanghuis voor
kinderen, nu een dynamische mix van ateliers,
werkplaatsen en de expositieruimte PARK. In
2014 is het beeldhouwlokaal gewijzigd in een
zeefdrukwerkplaats onder leiding van John Dohmen.
In het gehele complex vond asbestsanering plaats.
aantal ateliers: 17 / 19 personen
aantal cursuslokalen: 6
werkplaatsen: 3 (keramiek, grafiek en zeefdruk)
expositieruimte PARK: 240m2 (plus vide)

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

Duvelhok (St. Josephstraat 133)
locatie mei 2014 beëindigd
Sinds 2006 hebben wij het Duvelhok in beheer
gehad. Allereerst als locatie met mooie en grote
ateliers, waar veel (professionele) kunstenaars en
creatieve ondernemers hebben gewerkt. En natuurlijk
’t Raakveld, de creatieve zorgwerkplaats voor
mensen met een beperking. Tot mei 2014 zijn er veel
culturele activiteiten in deze voormalige textielfabriek
georganiseerd: de kunstenaars van Carré
exposeerden er, FHK (afdeling beeldende vorming)
presenteerde werk van de eindexamenkandidaten,
toneelstukken werden opgevoerd etc. Alle huurders
zijn in 2014 elders geland, deels met steun van de
gemeente en deels in andere panden van Ateliers
Tilburg. Met nieuwe eigenaar Karin Bruers wordt de
cultureel-maatschappelijke bestemming gelukkig
voortgezet.
aantal ateliers: 12 / 19 personen
expositieruimte: 400m2
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Bisschop Zwijsenstraat (18-20)
Dit in het centrum gelegen monumentaal pand, met
18 ateliers en een bijzondere kapel voor presentaties, beheren we sinds 2010. De ateliers worden met
name gebruikt door laatstejaars of net afgestudeerden van FHK (tegenover gelegen). Belangrijk is dat
we het betaalbaar houden voor deze doelgroep. Ook
in 2014 vonden laagdrempelige exposities en kunstmanifestaties plaats. Zo trok het spraakmakende
project ‘Kill your darlings 2.0’ van kunstenaar Tineke
Schuurmans veel bezoekers.
11

aantal ateliers: 17 / 17 personen
(inclusief gedeelde werkplekken)
kapel: 100m2

Lange Nieuwstraat (57-59 en 76)
Deze drie panden in de Lange Nieuwstraat hebben
wij sinds 2006 in beheer, met dank aan woningbouwcorporatie Wonen Breburg. De ateliers zijn
vooral geschikt voor toegepast vormgevers, maar
ook enkele schilders en een gitaarbouwer hebben er
hun werkruimte. Katja Heitmann (danschoreografie)
verlengde haar gastatelier tot medio 2014.
aantal ateliers: 10 / 13 personen

LOKAAL21 (Korte Schijfstraat 21)

Gebouw68 in de Spoorzone
Gebouw68 in de Spoorzone, het voormalig
kantorencomplex van Nedtrain, is centraal gelegen
in het Spoorzonegebied en kijkt uit op het spoor
en de monumentale Locomotiefhal. Gedurende
2014 was er veel interesse voor deze locatie. De
invulling van de ruimtes verliep boven verwachting
goed. Eind 2014 is het gebouw grotendeels
verhuurd aan creatief ondernemers, kunstenaars en
organisaties (zoals het NIAF). Bovendien blijkt de
voormalige kantineruimte onder meer geschikt voor
theaterrepetities en de projectweek van FHK.
aantal ateliers: 29 / 43 personen
(+ 10 opslagruimtes)
voormalige kantineruimte: 200m2

Vanaf 2012 beheren wij deze centraal gelegen
voormalige basisschool aan de Korte Schijfstraat.
Met de grote klaslokalen en ook enkele kleinere
ruimtes een geschikt gebouw voor kunstenaars
en creatieve ondernemers. Een boeiende mix van
disciplines is er te vinden: beeldhouwen, keramiek,
grafische vormgeving, multimedia, meubelontwerp,
dans en een organisatie in culturele projecten. De
grote ontmoetingsruimte werd o.a. ingezet tijdens de
Tilburg voor Cultuurnacht (25 oktober).
aantal ateliers: 19 / 24 personen
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Deprezgebouw (Lange Nieuwstraat 172-174)

Gastatelier Robin Gerris

Sinds 2011 beheren wij het Deprezgebouw, een
voormalige stoomketelfabriek 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, zowel door organisaties die in het gebouw
ruimte huren, als partijen uit de stad en daarbuiten
(gemeente, zorginstellingen, opleidingen). Via de
eigen website www.deprezgebouw.nl krijgt onze
beheerder vaak reserveringen binnen. Een goed
voorbeeld van een geslaagde bijeenkomst was een
gesprek van CAST over woningbouw in Turnhout
(Vlaanderen) en Tilburg.

Jaarlijks bieden wij
een gastatelier (in
2014 voor de 6e
keer) aan een jong
talent vanuit de
genomineerden voor
de Audax Jacques
de Leeuwprijs (FHK,
26 juni). Dit jaar ging
het gastatelier naar
Robin Gerris, genomineerde van de Academie
voor Beeldende kunst en Vormgeving. Hij heeft
gekozen voor een atelier in het Carrégebouw.

8 organisaties: CAST, CiST, SDK Vastgoed, Deven
architectuur, het Inventief, aerde borgert architecten,
de Ondernemers 3.0 en Ateliers Tilburg
publieksruimte: 350m2
vergaderruimtes: 40m2 en 78m2

Robin ziet zijn beeldend werk als drijvende
kracht voor zijn docentschap. In zijn beelden
probeert hij herinneringen en momenten te
vangen en tijdelijk vast te houden. Het werk
heeft vaak een weerbarstige vorm, alsof zijn
beelden onvolledig en achtergelaten zijn.
De toeschouwer maakt het beeld compleet
door eigen herinneringen te koppelen
aan herkenbare elementen in de foto’s en
materialen.
www.robingerris.eu

Goretti

De gebouwen Wilhelminapark 53 en 54 vormen
het grootste deel van het vroegere ‘Maria Goretti’,
opvanghuis voor kinderen. Begin 2010 namen wij
deze locatie structureel in beheer. Goretti is een
gebouw waar kunstenaars en creatief ondernemers
werken (in de ateliers), waar kunsteducatie
plaatsvindt (in de leslokalen en werkplaatsen) en
waar exposities gehouden worden (bij PARK).

De afsluitende eindexpositie en tevens Open Dag
vond plaats op zaterdag 17 mei. Een feestelijke
bijeenkomst die altijd weer nieuwe cursisten oplevert:
cursisten zelf blijken vaak de beste ambassadeurs!

Cursussen volwassenen
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In gebouw Goretti bieden wij kwalitatieve cursussen
op het gebied van beeldende kunst en aanverwante
disciplines. Daarnaast zijn er op deze locatie drie
werkplaatsen: grafiek, keramiek en sinds 2014 ook
zeefdruk. De jaarlijks doorlopende cursussen voor
volwassenen zijn: keramiek (door Simone van Bakel),
schilderen (door Reinoud van Vught), grafische
technieken I en II (door Linda Arts), schilderen (door
Daniëlle van Broekhoven), tekenen (door Jan van den
Berg) en fotografie een basis- en vervolgcursus (door
Gerdien Wolthaus Paauw). Daarnaast gingen in 2014
de volgende nieuwe cursussen van start:
• Modeltekenen door Paul van Dongen
• Atelierklas Fotografie
door Gerdien Wolthaus Paauw
• Zeefdruk klassiek en Zeefdruk anders
door John Dohmen

Start zeefdrukwerkplaats
Omdat er minimaal gebruik werd gemaakt van het
beeldhouwlokaal (slechts één keer per week) en
gebaseerd op het behoefteonderzoek naar een
grafische werkplaats dat wij verricht hebben in 2013,
is op 30 augustus de zeefdrukwerkplaats onder
leiding van John Dohmen opgericht. De kortlopende
cursussen ‘zeefdruk klassiek’ en ‘zeefdruk anders’
gingen van start. Daarnaast is het voor de ervaren
zeefdrukker mogelijk de werkplaats te gebruiken als
eigen atelier. Aan een eigen website wordt gewerkt.

Kindercursussen
Sinds 2012 bieden we op Goretti ook cursussen
aan specifiek voor kinderen, waarbij ‘Met mijn
voertuig door de ruimte’ (door Pieter-Max Schultz),
‘de Knutselclub’ (door Marjo Dirks) en Graffiti (door
Joep van Gassel) successen waren. Op 18 mei
stonden we ter promotie op Festival Factoriumtuin
en 6 september hadden we onze Open Dag met
kinderspeurtocht. Met Kunstbalie zijn er gesprekken
gestart ter ondersteuning van de kindercursussen
op Goretti.

KUNSTMIX in samenwerking met Factorium
16

De populaire jaarcursus KUNSTMIX ging dit jaar
naar tevredenheid van alle partijen voor de tweede
keer van start met ook beeldende kunst als discipline.
Het is een samenwerking met Factorium waarbij het
onderdeel beeldend wordt verzorgd door docenten
vanuit Goretti. Belangrijk hierbij is de steun vanuit
FHK die een leslokaal ter beschikking stelt om het
logistiek mogelijk te maken. Een stagiaire vanuit de
ABV geeft ondersteuning tijdens de lessen en zorgt
voor de eindexposities (in juni te zien op het grote
led-scherm bij Factorium).
Naast KUNSTMIX nemen we jaarlijks deel aan de
Zin-in-alles-dagen in de carnavalsvakantie en in de

herfstvakantie, een beknopte versie van KUNSTMIX
met diverse workshops op één dag. Goed bezochte
dagen (140 kinderen) die snel zijn uitverkocht!

Expositieruimte PARK
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Onderdeel van gebouw Goretti is een prachtige
expositieruimte van ruim 240m2 (de vroegere kapel
van Maria Goretti). PARK programmeert dit middenpodium dat zich positioneert tussen Kunstpodium T
en Museum De Pont. De werkgroep is opgericht in
2013 en bestaat momenteel uit initiator Rob Moonen,
Linda Arts, René Korten en Reinoud van Vught.
PARK richt zich op actuele ontwikkelingen binnen de
hedendaagse kunst én op kunstenaars met gedegen
ervaring en bewezen kwaliteit. In 2014 werden in
de voormalige Goretti-kapel vijf tentoonstellingsprojecten georganiseerd, die elk op hun beurt omlijst
werden met verdiepingsmomenten zoals lezingen,
muziek, performances en debatten. PARK wordt ondersteund door de gemeente Tilburg. Het bezoekersaantal in 2014 ligt rond de 2300 mensen.

Meedoenregeling en Stichting Leergeld
Sinds 2012 zijn onze cursussen opgenomen in de
Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Voor
de kindercursussen kunnen ouders een aanvraag
doen bij Stichting Leergeld. Van de Meedoenregeling
hebben vier personen in 2014 gebruik gemaakt.

Exposities
& samenwerkingsvormen

Op bijna alle locaties beheren wij een grote ruimte
voor ontmoeting, presentaties en tentoonstellingen.
Niet alleen voor de huurders in het pand, maar ook
voor externen, die kunst-gerelateerde projecten
organiseren. Helaas is de prachtige binnenruimte
van het Duvelhok in 2014 weggevallen. Daar kregen
we een voormalige kantineruimte in Gebouw68 voor
terug. Per project stimuleren wij de organisatie om na
te denken over het vergroten van het publieksbereik.
We hebben een faciliterende en adviserende functie
in deze.
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Het afgelopen jaar hebben tal van exposities en
presentaties bijgedragen aan het culturele klimaat in
Tilburg. We lichten er in het jaarverslag enkele uit.

Exposities
De Salon in Carré
De Salonruimte in het Carrégebouw wordt gebruikt
voor bijeenkomsten van de huurdersvereniging
(HOC) en van Starterslift. Ook wordt de Salon
regelmatig verhuurd aan Markant (Klasse theater).
Daarnaast is er incidentele verhuur zoals aan
FHK (projectweek) en een zangoptreden (koor)
georganiseerd door Conny Musch.

In 2014 kwam ook het droevige bericht van het
plotseling overlijden van de kunstenaars Gijs van den
Elshout en Jos van den Hanenberg (beiden huurders
uit Carré). In het weekend van 4 en 5 oktober toonde
de familie van Gijs zijn schilderijen en pentekeningen
in de Salonruimte en in zijn atelier. Ook hebben ze een
speciale website opgericht (www.schilderijengijs.nl).
Het waren twee erg geslaagde dagen: de expositie
heeft plaats gevonden in de omgeving waar Gijs zijn
artistieke werken creëerde en ook graag verbleef om
inspirerende contacten te onderhouden.
Een soortgelijk initiatief organiseerden de familie en
vrienden van Jos. Bij garage Probaat hielden zij een
sympathieke veiling met als inzet het werk van Jos zo
breed mogelijk te verspreiden.

NS16
In de publieksruimte van NS16 vonden het afgelopen
jaar regelmatig besloten avonden plaats, zoals
lezingen, filmavonden, de projectweek van FHK en
het feest voor onze huurders vanwege ons 10-jarig
bestaan. Daarnaast waren er openbare activiteiten:
Optimus Prime Noise fest, door Vincent Koreman;
Mest Launch Party, door Mest Magazine en
Incubated Flexpo met kunstenaar Anan Striker, door
curator Koen Delaere.

Expositie ‘We both speak with our hands in dangerous
ways’ / 5 december / NS16

Koen Delaere werkt als kunstcurator voor Incubate
en koos om die reden voor de talentvolle kunstenaar
Anan Striker. Anan Striker (NL, 1988) mixt in zijn
werk invloeden uit hip-hop, beeldende kunst en
sport. Zijn werk bestaat uit sculpturen, schilderijen,
installaties, live-performances en dj-sessies. Hij
wordt geïnspireerd door de ‘remix-cultuur’ waarin we
leven. ‘Omdat bijna alles al gedaan is, sample-en en
remixen we onze eigen beelden’, aldus Striker. Van
Dj’s die jazz-breaks samplen tot Andy Warhol. Een
ander lange termijn project van Anan is zijn eigen
naam zoeken op straat . In de supermarkt (ananas)
tot in hoekig metselwerk of slagroomdecoraties
op taarten. Zijn werk doet denken aan de rauwe
installaties waar Erik van Lieshout en David Bade
furore mee maakten in de jaren ‘90, maar heeft ook
raakvlakken met de lichtheid en poëzie van Renee
Daniels en de hiphop en electro van Mantronix en
Rammelzee. Striker weet hierin een eigen beeldtaal
te ontwikkelen, die helemaal van deze tijd is. In NS16
gaf Anan een live-optreden in een door hem zelf
gebouwde installatie van schilderijen en sculpturen.
Met bijdragen van de MONO BROS, Wicher Hupkes,
Maarten Nico Hoogendijk, Frank Blommestijn en
Michiel van der Werf.
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Deprez
In het Deprezgebouw waren in 2014 goed bezochte
bijeenkomsten: de Spoorzone Fotografiedagen
en een project van het Oisterwijks kamerkoor.
Daarnaast trok het inschuiven van de Stationpassage
veel bezoekers (op groot scherm te volgen) evenals
een gesprek over woningbouw georganiseerd door
CAST.
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Cultureel project ‘Van Brabantse Bodem’ van het
Oisterwijks kamerkoor vond op 8 en 9 november
plaats op twee erfgoedlocaties: het Deprezgebouw
en de Leerfabriek in Oisterwijk. De muziek werd
visueel ondersteund door een expositie van
beeldende kunst. Leden van de Tilburgse Kunstkring
(onder begeleiding van docente Ellen Geerts),
Eleonora van Eendenburg (videokunst) en leerlingen
beeldende kunst van het Odulphus Lyceum hebben
zich voor deze expositie laten inspireren door de
teksten en de klanken van de composities. Door de
unieke samenwerking tussen koor, componisten,
kunstenaars en scholieren ontstond een heel
bijzonder geheel. ‘Van Brabantse Bodem’ werd mede
mogelijk gemaakt door het VSB-fonds, het Prins
Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Oisterwijk.
Oisterwijks Kamerkoor / Deprez

CAST
CAST (het
Centrum voor
Architectuur
en Stedebouw
Tilburg)
organiseert
jaarlijks vele activiteiten rondom actuele
ontwikkelingen in de stad op het vlak van
architectuur, stedebouw en landschap.
Sommige van de activiteiten van CAST vinden
plaats in het Deprezgebouw. Zo organiseerde
CAST in december 2014 een gesprek over
woningbouw in Turnhout (Vlaanderen) en
Tilburg. Daarbij bleek Deprez opnieuw vele
mogelijkheden te bieden tot verschillende
manieren van gebruik. CAST experimenteert
steeds met de mogelijkheden die Deprez
biedt voor diverse type bijeenkomsten, van
intieme gesprekken tot grote debatten, en van
tentoonstellingen tot borrels. De organisatie van
de dag in december was in handen van Myrthe
Breukink, programmamaker bij CAST.
www.castonline.nl
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Themaweek FHK op locatie
Fontys Hogeschool voor de Kunsten was met haar
themaweken ook in 2014 weer regelmatig te gast
in onze diverse panden, dit jaar uitgebreid met
de voormalige kantineruimte in Gebouw68 in de
Spoorzone.

Samenwerkingsvormen
We besteden extra aandacht aan een vijftal
activiteiten die we meer dan de moeite waard
vinden. Omdat ze innovatief zijn of een verrassende
samenwerking tonen. Ontstaan door ontmoeting in
de panden die Ateliers Tilburg beheert of door een
groeiende bekendheid in het netwerk van kunst
en cultuur in Tilburg. Diverse externen zeggen dat
Ateliers Tilburg daarin een niet meer weg te denken
plaats inneemt.
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a

Samenwerking tussen kunst en de
maatschappelijke sector van de zorg

Sinds mei 2014 zijn de deuren van de Creatieve
Werkplaats voor mensen met dementie in Goretti aan
het Wilhelminapark in Tilburg geopend. Dit pand kent
diverse ateliers, de prachtige toonzaal van PARK en
het cursuscentrum voor kunst- en cultuureducatie
en is in beheer bij Ateliers Tilburg/stichting Goretti.
De Creatieve Werkplaats is een initiatief van
Alzheimer Nederland afdeling Midden-Brabant.
Elke donderdag komen daar mensen met dementie
of geheugenklachten met hun mantelzorger
(partner of begeleider, vriend of vriendin) bijeen,
om in een gezellige sfeer bezig te zijn met
verschillende creatieve activiteiten. Deze activiteiten
worden afgestemd op de individuele wensen en

mogelijkheden. Zo wordt er volop geschilderd,
gewerkt met keramiek, met mozaïek of bijvoorbeeld
met speksteen. Betrokken vrijwilligers van Alzheimer
Midden-Brabant bieden begeleiding bij de uitvoering
van de activiteiten en ondersteuning bij de creatieve
ontwikkeling. Ook de mantelzorgers/begeleiders
maken hun eigen werkstuk. De Creatieve Werkplaats
komt daarmee tegemoet aan de behoefte van
mantelzorgers aan activiteiten waar zij, samen met
hun naaste die dementie heeft, plezier en voldoening

aan beleven. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om
met andere mantelzorgers ervaringen uit te wisselen.
Met dank aan Karin Opperman, bestuurslid.

b

Ontmoeting op zoek naar…

De kapel in de Bisschop Zwijsenstraat
18/20 is in de laatste weken van 2014 door
Mariska van Zutven en Claudia den Boer, twee
fotografen uit Tilburg, tijdelijk in gebruik genomen
voor een werkperiode. Zij zochten een werkplek,
zonder afleiding van alledag, om autonoom werk
gezamenlijk verder te ontwikkelen. De kapel bleek
een toepasselijke plek voor een werkperiode van
bezinning en reflectie, versterkt door de symboliek
van de donkere dagen rond kerst en oud & nieuw.
Het ontbreken van internet en de ruimte die vrijwel
volledig leeg was, hadden een positieve werking.
Het bood ruimte in hoofd en hart. Er was rust voor
reflectie en vele lange gesprekken samen, maar ook
de mogelijkheid om allerlei zaken uit te proberen zoals
bijvoorbeeld het werken met tekst, plattegronden,
ophangen van prints, al dan niet van groot formaat of
te experimenteren met verschillend gebruik van een
beamer. In de herrie van het warmtekanon was het
alsof ze in een machinekamer aan het werk waren.
Deze cadans van het geluid droeg verrassend goed bij
aan de concentratie en focus op het werk. Het werken
in de kapel heeft zo geleid tot een inhoudelijke

verdieping. Het was een vruchtbare werkperiode.
Met dank aan Claudia den Boer.

c

Samenwerking tussen kunst
en de GGZ

In het voorjaar van 2014 werd het HOC (het
Huurders Overleg van Carré) benaderd door de
GGZ Jan Wier met de vraag of er ruimte was voor
samenwerking. Men wilde de lege gangen van het
GGZ aantrekkelijker maken met diverse kunstwerken
door middel van een wisselende expositie. De vraag
was of er vanuit Carré interesse was om hier invulling
aan te geven met kunstenaars en ook de rol van
coördinator/curator op te pakken.
Marieke Plasier heeft samen met Johan Manders
van de GGZ aan tafel gezeten om tot samenwerking
te komen. Dat is gelukt met als resultaat dat vanaf
december 2014 er elk kwartaal een wisselende
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expositie plaatsvindt met telkens drie kunstenaars
uit Carré. Het spits werd afgebeten door Joep van
Gassel (grafiek), Johannes Kuyvenhoven (ruimtelijk
werk) en Marianne de Jong (schilderijen). Elk
kwartaal staat in het teken van verschillende thema’s
of inspiratiebronnen zoals vlakverdeling en lijnenspel,
de natuur, surrealisme, combinatie oud met nieuw.
Met dank aan Marieke Plasier.

d

Het bereiken van publiek door
samenwerking

BEZIG AAN HET PARK, open ateliers
Zes zaterdag- en zondagmiddagen in december
2014 hielden Sjon Brands, Carin de Kok en John
Dohmen ‘open ateliers’ aan het Wilhelminapark onder
het motto ‘Bezig aan het park’. Tijdens deze goed
bezochte winterse weekenden konden bezoekers
een kijkje nemen in de ‘keuken’ van de kunstenaar.
Centraal stond het werkproces in ontwikkeling, wat
veel vragen opleverde over motieven, materiaalkeuze
en vormgeving. De kunstenaars brachten met
plezier de ‘spelende mens’ voor het voetlicht, wat
ook kinderen erg aansprak. Het waren aangename
en inspirerende middagen tussen de veelkleurige
zeefdrukken van John, de subtiele keramiek van
Carin en de uitbundige luchtschepen van Sjon. Voor
herhaling vatbaar.
Met dank aan Sjon Brands.

e

Verrassende activiteit

Voor het ‘kerstconcert met gitaren’ dat
regelmatig op de agenda staat binnen zijn werk als
docent op Factorium, wilde Paul Hagenaars eens
een andere locatie. Al jaren was hij nieuwsgierig naar
de kapel grenzend aan de tuin van Factorium. Deze
kapel is in beheer bij Ateliers Tilburg. Het bleek geen
probleem te zijn om de kapel te gebruiken. Voorzien
van leeslicht en sfeerkaarsjes hebben 25 gitaristen
een uur muziek ten gehore gebracht voor eigen
publiek. De kapel bleek een bijzondere ruimte te zijn
voor deze activiteit door zijn uitstraling, mooie ligging
en akoestiek. Iedereen was enthousiast, ze maken
graag nog eens gebruik van de ruimte.
Met dank aan Paul Hagenaars.

10-jarig bestaan
Ateliers Tilburg

Dit jaar bestond onze organisatie 10 jaar.
Het jubileum werd gevierd met een
symposium ‘De kracht van kunst’ op 24
september 2014 in het Deprezgebouw.
Daarnaast organiseerden we een feest voor
de huurders op vrijdag 19 december bij
NS16, met een mooi programma.

jaar
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feest voor alle huurders
vrijdag 19 december 2014
NS16 | NS-Plein 16 | aanvang 20 uur
start programma 20:30 uur
met optredens van:
Jacq Palinckx – gitaar (solo)
Katja Heitmann – Me, my Selfie and I
Martijn Neggers – De mensen die achterbleven
Kindergarten – Kidnap the DJ

Feest voor huurders in NS16
Gitarist/componist Jacq Palinckx (huurder uit Carré)
bracht een prikkelende mix van oude blues, Americana , psychedelica en industriële soundscapes ten
gehore. Jacq bespeelt zijn gitaar met de traditionele
slide maar ook met de meest uiteenlopende attributen waardoor een vervreemdend soort muzikaal
theater ontstaat. In de drie eigen stukken ‘Suspicion’,
’Dans van de magneten’ en ‘Pop’ is veel speelruimte
voor improvisatie ingebouwd, waardoor hij het publiek
maar zeker ook zichzelf weet te verrassen.
Vervolgens werd het publiek meegenomen naar de
repetitieruimte van T.r.a.s.h. om de dansperformance
van Katja Heitmann (gastatelier 2012-2013) ‘Me,
my Selfy and I’ te zien, een trio voor twee dansers
en een iPad. In onze ‘knip-en-plak’ maatschappij
lijkt de reflectie van de realiteit belangrijker te zijn
geworden dan de realiteit zelf. Projecteren, kopiëren
en vermenigvuldigen was nog nooit zo gemakkelijk
als nu. Katja Heitmann maakte een op YouTube
geïnspireerde choreografie voor twee getalenteerde
leerlingen van de vooropleiding dans Maastricht
(Jeroen Janssen en Ghislaine van den Heuvel).
Modeontwerper Annemarije van Harten ontwierp
de kostuums.

Schrijver Martijn Neggers (huurder uit Gebouw68)
droeg voor uit zijn debuutroman ‘De mensen die
achterbleven’, die in 2015 bij Nijgh & Van Ditmar
uitkomt. Een roman over vriendschap, teleurstelling,
dood en verderf. Een op-en-top vrolijke uiteenzetting
vol met ellende en treurnis.
De muziek van Kidnap the DJ/Kindergarten
(huurder uit NS16) ging door tot in de late uurtjes,
vergezeld door visuals van Niels Mud (animator en
documentairemaker uit Goretti) en live cartoons door
Jeroen de Leijer (huurder uit NS16). Het was een
zeer geslaagd feest.

Jacq Palinckx, NS16

Bisschop Zwijsenstraat 18 en 20 | Marijke Andriese | Jeroen van Dongen | Marcel Dingemanse | Kars
Helderman | Zoë d’Hont | Corné Hopstaken | Sjuul Joosen | Bas Ketelaars | Paul Kolen | Danny van der
Laan | Suk-Jing Pang | Jan Willem Reimus | Tineke Schuurmans | Bas Sillekens | Margriet Sobrino | Jan
Wirken | Sofie van den Wittenboer | Carré | Quint Abegg | Arewik Avakian | Ted Andriessen | Albert Bakx
| Beeldhouwers | Nathalie Beerens | Claudia den Boer | Bob van den Bogaard | Roi de Bruijn | Buro 013 |
Paul Ceulemans | Lester Corzo | Jan Couwenberg | De Mannen van Staal | De Zingende Decoupeerzaag |
Thomas van Deelen | Koen Delaere | Cor van Dixhoorn | Nel Donkers | Double B Concepts | Benno Evers |
Linda van Erve | Fred van Esch | Fishhook Media | Joep van Gassel | Wim Geers | Lenny van Gent | Robin
Gerris | Guido Godfriedt | Sharon Hamers | Heleen Hertogs | Marianne van Hest | Gemma van den Heuvel
| Margot Homan | Martijn Honselaar | Bart Hoogveld | Carla van Iersel | Chiel Janssen | Marianne de
Jong | Jaap van Kemenade | Marjo Klerx | Michaël de Kok | Dennis Kommeren | Johannes Kuyvenhoven
| Sandra Leenhouwers | Vasili Lianouridis | Tommy van der Loo | Luna Project | Marco Maas MultiMedia |
Markant BV | Sacha Meijer | Greet Meulemans | John Meulendijks | Charley Muhs | Bertil Neijts | Olivier
Nijs | Jolanda van Nuenen | Nicolette Obers | Stichting Palinckx | Allaert Pesman | Edmée Plaatzer |
Marieke Plasier | Berber Poorte | Roberto Ruggiu | Mirjam Rullmann | Sylvia Savelkoul | Paul Schuurmans
| Tom Sikkers | Lucas Silawanebessy | Roel Sloot | Patricia Smits | Roy van Sprang | Eric Steur | Marre
Streutker | Turks Centrum | Kees van de Ven | Ron van de Ven | Cock Vermolen | Nienke Voetèl | Studio
Tim Voogt | Kees Vorstenbosch | Reina Waagenaar | Hein Wenas | Eric van der Westen | Iwan Westerveen
| Wout van de Wouw | Gebouw68 | André Badjebeir | Beeldpraat | Marleen Bego | Rob Bensing | Pieternel
Broos | Rob Brouwers | buro plot | Margriet Craens | Marc Crombach | Steve Cromsigt | Bram Donders |
Bart de Groot | Marianne Jacobs Groep | Laura Jansen | Loïs de Jong | Anita Kolen | Marianne Kolnaar
| Abdul-Aziz Lessy | Wijnand van Lieshout | Wim Mengels | John Meulensteen | Jasper Mikkers | Wiebo
van Mulligen | Martijn Neggers | NIAF | Sander Roozen | Annemarieke Schepers | Nico van Steyn | Cherry
Taylor | Haitske Teunissen | Mai Vereecke | Vficino | Frans van der Vleuten | Goretti | Chantal de Baar |
Roos Beute | Ramon van Dongen | Christian Geiger | Marco van Gimst | Kim de Greef | Leen Heyne | Boers
Klokken | Carin de Kok | Wouter Laros | Mud ontwerp | Theo van der Steen | Obbe Tiddens | Visited | Ingrid
Wens | Gerdien Wolthaus Paauw | René Wouters | Lange Nieuwstraat 57-59 en 76 | Dagmar Baars |
Leon de Groot | Gummbah | Jacqueline Hamelink | Anna Korshun | Monique de Leeuw | LILITH | Dick van
Lisdonk | Jan Radersma | Marjam Sussenbach | Lokaal21 | Yvon Clijsen-Feenstra | Jan van Dalen | Frans
Denkers | Marie-José Eijkemans | Jeanne-Marie Engelen | Maria van Ewijk | Eva Hoonhout | Iksperiment
| Monique Klaassens | Loulou & Tummie | Sjef Marnette | NINIX | Carola Popma | Ingrid van Roozendaal
| Anton van de Sande | Dirk Schonkeren | Spread Motion Design | Vloeistof | Laetitia Zitman | NS16 |
Stichting Ambiance Tracks | Babs Appels | Studio Bakvorm | Daan Berends | Bruut ontwerp | Remco van
Dun | Joost van Haaren | Kaftwerk | Kindergarten | Ivo van Leeuwen | Jeroen de Leijer | Annette Paulsen
| Ernest Potters | Sanne Stenvert | T.r.a.s.h. | VeeMee Visuals | Stephan de Weert | + ateliergenoten

Katja Heitmann, ‘Me, my Selfy and I’, NS16
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Symposium ‘De kracht van kunst’
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‘De kracht van kunst en de invloed die daarvan
uitgaat op het creatieve vermogen van Nederland’,
onder deze titel organiseerde Ateliers Tilburg een
symposium ter gelegenheid van haar 10-jarig
bestaan. ‘Voor een 10-jarige puber een titel met
pretentie en ook ambitie’, merkte één van de
sprekers op. Dat klopt wel, met de ontwikkelingen
die we in die tien jaar tijd meemaakten. De wereld
is een ‘global village’ geworden, de grenzen tussen
disciplines vervagen, de scheidingen tussen ‘amateur’
en ‘professional’ en tussen ‘autonoom’ en ‘in opdracht
werkend’ zijn achterhaald. Het begrip ‘hybride
kunstenaar’ doet zijn intrede en wat betekenen
cultuur, kunst en de creatieve industrie nu eigenlijk?
We zien dat kunst en cultuur artistieke, maatschappelijke en economische waarden hebben, naast
de intrinsieke waarde van kunst op zichzelf. De
betekenis daarvan heeft te lang aan de zijlijn van het
maatschappelijk debat gestaan. Kunst en cultuur
hebben ook een maatschappelijke agenda. Dit
symposium was dan ook gericht op het kader en de
leiding van een grote diversiteit aan maatschappelijke
organisaties: onderwijs, woningbouw, zorg en welzijn,
nutsvoorzieningen en maatschappelijk verantwoorde
bedrijven. Met als doel om te tonen wat wetenschap,

bedrijven en kunst en cultuur door uitwisseling en
dialoog aan elkaar kunnen hebben in het realiseren
van gezamenlijke en eigen doelstellingen. Zoals de
CEO van Heijmans, één van de sprekers Bert van der
Els, het zei: ‘Als ik met een technisch probleem zit,
kan ik wel een aantal techneuten uitnodigen, maar
dan weet ik één ding zeker, ik krijg een technische
oplossing.’
Pascal Gielen, werkzaam bij Fontys Hogeschool
voor de Kunsten en universitair hoofddocent
kunstsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen,
ging in op de politieke en economische context van
de hedendaagse kunstenaar. In zijn pleidooi geeft hij
aan dat een goed kunstklimaat maar ook een gunstig
klimaat voor de kunstenaar gebaat is bij een balans
tussen aan de ene kant het eigen atelier en de wereld
van de kunsten en aan de andere kant de markt en de
publieke ruimte van podium en presentatie.

De derde keynote spreker, kunstenaar Joost Conijn,
demonstreerde de kracht van zijn werk op het
raakvlak van kunst en technologie, mens en machine.
Een overtuigend verhaal om op weg te gaan, een
zoektocht te ondernemen zonder precies te weten
waarnaar je op zoek bent, ‘out of the box’ te denken,
het hek open te doen ook al staat het in de woestijn.
Drie aansprekende pitches uit het netwerk van
Ateliers Tilburg benaderden het thema vanuit de
praktijk. Errol van de Werdt, directeur Textielmuseum
in bedrijf, ging in op het museum als cultureel
ondernemer. Anna Korshun, schoenenontwerper en
huurder van een atelier, toonde met haar ontwerpen
de kracht van eenvoud. Annette Paulsen, beeldend
kunstenaar, liet de kracht van oud en nieuw in haar
grafisch werk zien. Allemaal relevante thema’s voor de
regio Tilburg, haar geschiedenis en haar toekomst.

Frank van Pamelen vatte de middag op zijn
eigenzinnige manier samen. Eén citaat: ‘de
overtreffende trap van kunnen is kunst’.
De productie van het symposium was in handen van
freelancer Jacqueline van Eerd.
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Als gadget is een USB-stick in de vorm van
ons logo uitgebracht waarop dit symposium in
grote lijnen is vastgelegd (ontwerp Stijn van
Lith – gastatelier 2013-2014). Deze USB-stick
is verkrijgbaar op ons kantoor in het Deprezgebouw aan de Lange Nieuwstraat 172-174.

Inschrijving
& toewijzing
ateliers

Verbreding doelgroep
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Dit jaar werd steeds duidelijker dat als je op zoek
bent naar ruimte in de culturele sector, dan moet
je bij Ateliers Tilburg zijn. In 2014 werken we voor
het eerst zonder aannamecommissie en met een
vereenvoudigd aannamebeleid gebaseerd op de
criteria van atelierorganisatie SLAK uit Arnhem.
De doelgroep is uitgebreid van professionele
kunstenaars naar de ‘creatieve industrie’. We
constateerden deze tendens al in 2013 in de
praktijk; meer mensen werken toegepast en zoeken
een kantoorachtige ruimte die ze het liefst delen.
Dit neemt niet weg dat de kwetsbare doelgroep
van autonoom beeldend kunstenaars ook blijft
bestaan, dus dat we ook, en misschien wel juist deze
doelgroep ruimte moeten blijven bieden: ruimte vrij
groot van oppervlakte en niet duur, want men heeft
doorgaans (nog) weinig inkomsten. De verbreding
van de doelgroep houdt ook in dat we in sommige
tijdelijke panden ook ruimte kunnen bieden aan het
amateurveld. Bij Gebouw68 is dit af en toe het geval.
De doelgroep van beeldend kunstenaar en creatief
ondernemer heeft voorrang, maar bij leegstand zijn er
veel mogelijkheden.

(Digitale) aanmeldingen
Op onze website kunnen kunstenaars en creatieve
ondernemers zich eenvoudig aanmelden via het

doorlopen van een vragenlijst. Op enkele technische
foutjes na (opgelost door Bruut ontwerp) werkt
ons digitaal systeem prima. Het geeft een duidelijk
beeld van iemands professionele beroepspraktijk

Op onze website kunnen kunstenaars en
creatieve ondernemers zich eenvoudig
aanmelden via het doorlopen van een
vragenlijst.
waardoor snel duidelijk is of iemand in de doelgroep
valt. Hierdoor worden vrije ateliers eerder verhuurd.
In 2014 hebben we 43 nieuwe aanmeldingen binnen
gekregen, waarvan er twee zijn afgewezen.

Instroom, doorstroom en uitstroom
Elk jaar houden we bij wat de reden van
doorstroming is naar een ander atelier of uitstroming
wanneer men het atelier verlaat. Het gevolg van
de recessie is het afgelopen jaar zeker te merken,
men krijgt minder opdrachten en er wordt minder
werk verkocht. In 2014 waren er 15 opzeggingen
van ateliers. De twee voornaamste redenen waren:
verhuizen naar een andere stad of weer thuis
gaan werken (om financiële redenen). Ook kwam
als reden van uitstroom voor: een sabbatical, een
andere werkruimte in de stad, andere bezigheden/
baan en helaas ook twee overlijdens. De instroom

in de ateliers was flink (37 plaatsingen), met name
in Gebouw68 (11), daarna in Carré (8) en in de
Bisschop Zwijsenstraat (8). In negen gevallen
hadden we te maken met doorstroming: zes huurders
verschoven binnen het Carrégebouw naar een kleiner
maar ook groter atelier (deze laatste gedeeld), twee
huurders prefereerden in de Bisschop Zwijsenstraat
een andere verdieping, daarnaast was er één vertrek
uit het Deprezgebouw (werd een te dure werkruimte
vanwege teruglopende financiën). Zorgelijk zijn de
grote lokalen bij LOKAAL21 en Goretti. De kosten
(ook van de energie dus het servicevoorschot) zijn

Officieel hebben we ruim 200 huurders,
maar als je ateliergenoten meetelt komen
we aan ongeveer 250 mensen in de ateliers.
daar hoog, waardoor bij opzegging het risico bestaat
op leegstand. Deze grote ruimtes worden dan steeds
vaker ingevuld door toegepast vormgevers die de
ruimte delen. Het is bewust beleid om bij financiele
problemen met kunstenaars en creatieven naar
maatwerk oplossingen te zoeken door m2’s te delen
of tijd in de ruimte te verdelen. Officieel hebben
we ruim 200 huurders, maar als je ateliergenoten
meetelt komen we aan ongeveer 250 mensen in de
ateliers. De gedeelde werkplekken in de Bisschop
Zwijsenstraat (18) wisselen regelmatig van huurder:
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zes laatstejaars van de ABV vonden er het afgelopen
jaar een werkplek.

Urgentie oefenruimtes voor muzikanten
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Uit het groot aantal inschrijvingen van muzikanten
blijkt een enorm tekort aan vaste oefenruimtes (geen
verhuur per dagdeel). Afgestudeerden kunnen na
hun opleiding niet meer terecht bij de Rockacademie
en het Conservatorium, en de oefenruimtes in
poppodium 013 zijn weggevallen. In 2014 hebben
we een vragenlijst rondgestuurd aan de ongeveer
20 professionele muzikanten die bij ons staan
ingeschreven, om hun specifieke wensen en eisen te
achterhalen.
Concreet leek gedurende 2014 een locatie aan
de Ringbaan-Oost (voormalige kartonnagefabriek,
eigenaar van Gorp) perspectief te bieden,
aangezien in dat pand 16 geïsoleerde units en
twee dansoefenruimtes aanwezig zijn. Echter, na
inspectie van de bouwtekeningen door o.a. ingenieur
Bart van Berkel (docent Technische Hogeschool
Avans en bestuurslid stichting START) en een
zware geluidstest met drummers aangestuurd door
muzikant (en huurder uit Carré) Tom Sikkers, bleek
dat de ruimtes helemaal niet goed geïsoleerd zijn. De
bouw is technisch niet op orde voor de doelgroep:
muren zijn onderling aan elkaar gekoppeld, vloeren

niet zwevend, deuren niet extra geïsoleerd, de
verkeerde materialen gebruikt etc. Het wordt dan te
duur om de ruimtes aan te passen en wel goed te
isoleren. Dus moet er een nieuw plan komen.
Want hoewel box-in-box constructies lastig te
realiseren zijn vanwege de dure investering (€15.000
tot €25.000,- per unit) willen we toch een uitwerking
geven aan de urgente behoefte die er is onder deze
specifieke doelgroep. In de loop van 2015 zal een
student van de Technische Hogeschool Avans (onder
leiding van docenten Bart van Berkel en Ella Braat)
een pilot uitwerken voor een box-in-box constructie
om deze vervolgens daadwerkelijk te bouwen en te
plaatsen. In Arnhem (atelierorganisatie SLAK) loopt
een soortgelijk traject. We zijn in nauw contact met
elkaar.
In 2014 hadden we ook contact met Rewind, een
burgerinitiatief dat repetitieruimtes (per dagdeel)
in de Spoorzone wilde creëren. Helaas vond dat
initiatief bij nader inzien geen doorgang. Met Fons
van Iersel hebben we contact over het realiseren van
een muzikale broedplaats.

Communicatie
& PR

Website, nieuwsbrief en social media
De websites atelierstilburg.nl, cursusgoretti.nl en
deprezgebouw.nl houden we wekelijks update en deze
functioneren prima als informatiekanaal. Kunstenaars
en creatief ondernemers weten ons te vinden: ze
melden zich digitaal aan, reageren op vrije ateliers of
reserveren een presentatieruimte.
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In december heeft de website van Goretti een
nieuwe lay-out gekregen, met het accent op beeld
en een duidelijk onderscheid tussen cursussen
voor volwassenen en voor kinderen. Onze digitale
nieuwsbrief wordt breed verspreid binnen het
culturele circuit en geeft o.a. informatie over vrije
ateliers, nieuws over de Spoorzone, exposities in de
panden en een video over een kunstenaar uit één
van de panden. Dit jaar werden Evelien Lohbeck,
Bram Donders en Scott Haastrecht (animatiefilm) uit
Gebouw68 uitgelicht en ook Robin Gerris (beeldend
kunstenaar/gastatelier) uit het Carrégebouw.
Via social media (facebook) plaatsen we
regelmatig update berichten over vrijgekomen
ateliers, presentaties in de panden, of bijvoorbeeld
sluitingsdata van cursussen. Facebook zetten we in
om onze doelgroep te informeren maar ook andersom
te weten wat er speelt. We hebben steeds meer
volgers en merken steeds vaker dat kunstenaars via

facebook reageren op vrije ateliers of een aanvraag
doen voor een vergader- of expositieruimte. We zetten
deze focus voort: meer doen met social media, minder
via de reguliere pers. Ook maken we (wederzijds)
gebruik van de media van partners, bijvoorbeeld
vermelding van onze cursussen in de nieuwsbrief van
Factorium.

Kunstenaars en creatief ondernemers
weten ons te vinden: ze melden zich
digitaal aan, reageren op vrije ateliers of
reserveren een presentatieruimte.
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.

Onderzoek amateurveld
In 2014 heeft Art-Fact op ons verzoek een
kleine enquête uitgezet onder haar achterban
van verenigingen en amateurkunstenaars, om te
achterhalen hoe de ruimtebehoefte ligt gerelateerd
aan de mogelijkheden die we kunnen bieden in met
name Gebouw68. Concluderend zijn de verenigingen
(vaak tijdelijk) voorzien, maar zoeken naar structureel
goedkopere ruimte. We houden de verenigingen op

de hoogte van mogelijkheden via ons. Ook informeren
we Art-Fact over o.a. de Open Dagen op Goretti.
We zien in 2015 zeker mogelijkheden tot verdere
samenwerking, bijvoorbeeld met betrekking tot de
Week van de Amateurkunst (WAK) en het inzetten
van professionele kunstenaars bij Community Art
projecten van Art-Fact en Factorium.

Nieuwjaarsborrel
Ateliers Tilburg
donderdag 9 januari
aanvang: 16.00 uur
locatie: Pand 68
in de Spoorzone

check:
www.atelierstilburg.nl
voor bereikbaarheid

/atelierstilburg

muziek:

inlakech
Nienke Lohuis
Bram Dorelijers
Rutger Martens

Advies en overleg
Ook in 2014 was er regelmatig overleg met de
gemeente Tilburg, met beleidsmedewerker cultuur
en medewerkers vastgoed en gebouwen. Daarnaast
heeft het bestuur halfjaarlijks officieel overleg met de
wethouder van Cultuur Marcelle Hendrickx.
Het landelijk overleg met atelierorganisaties (LOA)
vindt twee keer per jaar plaats. Op 5 juni bezochten
we SKAR in Rotterdam en 20 november waren we te
gast bij Clib in Breda. Op provinciaal niveau hebben
wij nauw contact met Breda (Clib), Den Bosch (ABS)
en Eindhoven (stichting Ruimte).
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De bijeenkomsten van de Culturele Sociëteit vonden
dit jaar plaats bij Paradox, popodium 013, het
Natuurmuseum en het Regionaal Historisch Archief.
Ook namen we deel aan de inmiddels jaarlijkse ‘Day
of the young artist’ die 8 september plaatsvond bij
De Pont en wordt georganiseerd door Kunstpodium
T. Ook zijn we sinds najaar 2014 aangesloten bij
A-I-R Brabant, een initiatief vanuit het BKKC om alle
gastateliers in Brabant in kaart te brengen.
Het afgelopen jaar was er bewust geen bestuurs- en
personeelsuitje, vanwege de viering van ons jubileum.
We zijn voornemens dat in 2015 weer op te pakken.

Bijlage
Organisatiestructuur met bestuursleden d.d. december 2014

Atelierbestand in 2014

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

Carré: 92 ateliers (+18 opslagruimtes)
NS16: 17 ateliers
Duvelhok: 10 ateliers (tot mei 2014)
Bisschop Zwijsenstraat 18 en 20:
17 ateliers
Lange Nieuwstraat 57-59:
7 ateliers
Lange Nieuwstraat 76: 3 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
• Bart van Berkel
• Roger Henkens

Stichting Goretti
• Hans van Berkel, voorzitter
• Paul Peters, penningmeester
Advies cultuureducatie (Goretti)
Maria van Ewijk
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

Totaal: 209 ateliers
(ruim 245 kunstenaars en
creatief ondernemers)

Stagiaires vanuit de ABV
Peter Lubbers en Yolande Deckers
Colofon
Fotografie: Anja Dierx
(p. 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 32, 34, 44)

Anke van Iersel
Stichting Deprez
• Hans van Berkel, voorzitter
• Paul Peters, penningmeester

Goretti: 17 ateliers
Lokaal21: 19 ateliers
Gebouw68: 29 ateliers
(+10 opslagruimtes)
Deprez: 8 werkruimtes

(p. 1, 6, 7, 14, 15, 16, 26, 29, 30, 31)
Marco Maas (p. 4, 18, 28, 36)
Willie-Jan Staps (p. 13, 22)

Tekst en redactie:
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