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Dankzij Dullertsstichting start Musis & Stadstheater een
Theateravontuur, kinderwijkjury en Musical4daagse
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uit het Broek, Klarendal, Malburgen/Immerloo en
Presikhaaf
ARNHEM oktober 2021 – Musis & Stadstheater Arnhem laat kinderen van 6 t/m 12
jaar kennismaken met podiumkunsten zowel door te kijken als door zelf te doen.
Dankzij een substantiële bijdrage van de Dullertsstichting start een langlopend traject
voor kinderen uit de vier grootste Arnhemse aandachts-wijken: het Broek, Klarendal,
Malburgen/Immerloo en Presikhaaf. Zij die niet of nauwelijks naar een theater of
concertzaal gaan, of die niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse culturele
activiteiten, krijgen nu nadrukkelijk wèl die gelegenheid. Met een Theateravontuur,
kinderwijkjury en Musical4daagse ontstaat er een uitgebreid en gevarieerd
programma waarmee in de komende jaren honderden kinderen worden bereikt. Musis
& Stadstheater Arnhem kan dit langdurige en kwalitatieve traject uitvoeren dankzij
een grote startbijdrage van de Dullertsstichting.
Wijkkids op Theateravontuur
In het project Wijkkids op Theateravontuur maken kinderen kennis met de
podiumkunsten zowel door te kijken als door zelf te doen. Het is een traject van drie
bezoeken aan het theater-/concertgebouw, verspreid over de schoolvakanties. In iedere
vakantie staat een ontmoeting met één genre binnen de podiumkunsten centraal. Het
project omvat een compleet programma van een jeugdvoorstelling in combinatie met
actieve workshops, meet & greet met professionals en een kijkje achter de schermen.
Deze opzet van kijken naar en zelf doen draagt bij aan het vergroten van de impact van
de voorstellingsbeleving en bevordert allerlei vaardigheden op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling zoals zelfvertrouwen, ontdekken van talenten en
identiteitsvorming.
De workshops worden verzorgd door gezelschappen zelf en door freelancers uit Arnhem.
Op die manier draagt het project bij aan de werkgelegenheid van Arnhemse freelance
theater-, dans- en muziekdocenten.
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Kinderwijkjury
Na afloop van het traject kunnen kinderen lid worden van de Musis & Stadstheater
kinderwijkjury. Deze club bezoekt een selectie van vijf jeugdvoorstellingen en concerten
gedurende een theaterseizoen. Uiteindelijk bepaalt de kinderjury welke jeugdproductie de
prijs wint voor meest indrukwekkende jeugdvoorstelling/concert van het jaar.
Doel is om de culturele horizon van de kinderen t.a.v. de podiumkunsten verder te
verbreden en middels de juryberaden bij te dragen aan taal en communicatieve
vaardigheden.
Musical4Daagse
Het vervolgproject de Musical4Daagse is bedoeld voor kinderen die zelf willen stralen op
het podium in een professionele setting. Zij kunnen in een schoolvakantie meedoen met
de Musical4Daagse. Twee groepen van 25 kinderen krijgen de kans om ervaring op te
doen met het genre musical. Juist specifiek dit genre omdat daar vele podiumkunsten
samenkomen.
Kinderen ontdekken hun talenten door zelf aan de slag te gaan als musicalartiest. Zingen,
dansen, acteren, kijken achter de schermen, alles zal de revue passeren. Ze leren in hoog
tempo de kneepjes van het musicalvak, met als finale een optreden op een professioneel
podium voor hun familie. Ter voorbereiding van de Musical4daagse worden de kinderen
op een locatie in de wijk geholpen met het instuderen van de musicalliedjes.
Tijdens de 4daagse zorgt Musis & Stadstheater voor een gezonde lunch. Als verrassende
afsluiting bekijken de deelnemende kinderen verderop in het seizoen een professionele
musicalproductie in het theater.
Er wordt gestreefd om met bovenstaande vervolgprojecten een duurzame relatie op te
bouwen met de kinderen, hun ouders en de samenwerkingspartners.
Samenwerkingspartners
Musis & Stadstheater wil samenwerken met welzijnsorganisatie Rijnstad, specifiek de
jeugdwerkteams. Een logische partner voor dit project omdat de missie overeenkomt met
die van hen, namelijk het bevorderen van (actieve) deelname aan de samenleving, ook op
het gebied van kunst en cultuur.
Bij Rijnstad zijn er verschillende activiteiten en projecten voor de jeugd, na schooltijd,
maar ook in vakanties. Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in de wijkcentra,
maar ook elders in de stad of het land. De jeugdwerkteams van Rijnstad stellen iedere
schoolvakantie een activiteitenprogramma samen voor kinderen uit de wijk waar we bij
kunnen aansluiten.
Dullertsstichting
De Dullertsstichting is een goede doelenfonds en bestaat sinds 1882. De Arnhemmer
Willem Hendrik Dullert liet na zijn dood vrijwel zijn hele vermogen na aan deze door hem
in het leven geroepen stichting. In de statuten van de stichting staat als voorwaarde dat
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alleen inwoners van de gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort, Renkum, Rheden,
Rozendaal en de voormalige gemeente Huissen gebruik kunnen maken van het fonds.
Sindsdien ontvingen al vele cliënten en instellingen in deze gemeenten steun van de
stichting. 'Helpen waar hulp nodig is' dat is sinds jaar en dag het doel van de
Dullertsstichting. Zij helpen inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig
financiële armslag hebben. Mensen voor wie aanvullende hulp min of meer noodzakelijk
is om mee te kunnen draaien in de samenleving. Met een gift hoopt de stichting mensen
een steuntje in de rug te bieden en hun sociale of maatschappelijke mogelijkheden te
vergroten. Deze hulp bieden zij aan zowel particulieren als instellingen.
Musis & Stadstheater
Musis & Stadstheater Arnhem verbindt Arnhem met de rijkdom van kunst en cultuur,
want cultuur maakt gelukkig! In onze twee huizen vertellen wij al meer dan 150 jaar oude
en nieuwe verhalen: door muziek, theater en dans. We koesteren onze geschiedenis:
Musis is de oudste actieve concertzaal van Nederland. We omarmen ook het nieuwe,
actuele en diverse programma, gemaakt door gevestigde en jonge creatieve makers.
Kunst en cultuur zijn altijd in beweging, daarom verleggen ook wij voortdurend onze
grenzen. Zo formuleren kunst en cultuur in onze huizen een antwoord op de actualiteit.
Musis & Stadstheater verbindt zich met thuisstad Arnhem door bijzondere
samenwerkingen die leiden tot een breed programma voor een breed publiek.

EINDE PERSBERICHT – Noot voor de redactie, niet ter publicatie: Vragen? Stel ze
gerust aan Rosalinde Hauwert via rosalindehauwert@musisenstadstheater.nl
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