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Beste lezer, 
 
Voor je ligt het jaarverslag van h19 Centrum voor de kunsten 2019. 
Een jaar dat bol stond van de activiteiten en verrassende ontmoetingen tussen 
kunstbeoefenaars en kunstgenieters. 
Dit document is een dwarsdoorsnede van de diversiteit aan activiteiten die 
h19 in 2019 uitvoerde met deelnemers van zeer uiteenlopende leeftijden en 
achtergronden.
Vaak voerde h19 daarbij de regie, maar als onderdeel van een project in een 
samenwerkingsverband met onze partners kwamen we ook uitstekend uit de verf.
In al onze activiteiten probeerden we vakmanschap te verbinden met plezier, 
waren we trots op wie we zijn en wat we doen. 
Ook in 2019 waren we soms eigengereid, lichtzinnig, inspirerend, vol lef en 
ontdekten we in samenwerking met deelnemers welke beleving een unieke indruk 
opleverde. 
En dat delen we graag in woord en beeld. 

We wensen je veel plezier bij deze inkijk in het culturele hart van Oosterhout en 
omgeving. 

Team h19
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h19 Centrum voor de kunsten
h19 verrijkt Oosterhout met de kracht van cultuur.
Dit doet h19 met een uitgebreid cursusaanbod en culturele producties in de stad, buurten 
en dorpen. Door inzet van cultuur in de wijken en voor kwetsbare doelgroepen levert h19 
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Oosterhout.  

Stad/brede buurt
h19 draagt met projecten in de stad en in de buurten bij aan het vergroten van het leef- en woongenot van 
Oosterhout. De projecten zijn maatwerk en ontstaan altijd in samenwerking met onze partners. Zo zet h19 zich 
in voor Oosterhoutse talenten, maar ook voor kwetsbare doelgroepen. 
h19 ziet de inzet van cultuur als middel bij uitstek om het doel ‘vergroting van leef- en woongenot van alle 
inwoners van Oosterhout’ te realiseren.

School
h19 verzorgt cultuureducatie op bijna alle scholen in Oosterhout. Eenmalige lessen of langer lopende trajecten, 
bestaand aanbod of maatwerk en voorstellingen op school of in het theater. 
h19 ondersteunt leerkrachten door meedenken, bijscholing en het bieden van ondersteuning bij de organisatie 
van activiteiten.

Cursus
h19 biedt cursussen in muziek, dans, beeldende kunst, theater en fotografie. Cursussen voor alle leeftijden en 
op elk niveau. Presentaties en optredens zijn speerpunten voor zowel beginners als gevorderden. h19 heeft een 
gepassioneerd docententeam dat de basis vormt van onze brede activiteiten in de stad en haar buurten. 
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Leer Zingend Nederlands
Ondanks de vallende sneeuw kwamen op zondagochtend in januari een groep mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond bij elkaar in De Bunthoef. Bijzonder want in de landen van herkomst blijf je onder deze omstandigheden 
thuis. Syrische, Congolese, Koerdische en Albanese inwoners van Oosterhout kwamen om de taal te leren. 
Vakdocenten van h19 schreven hiervoor liedjes over o.a. boodschappen doen, de winter en naar school gaan.
Dit project werd enthousiast ondersteund door vrijwilligers.

Stad/brede buurt

‘Als ik zing gaat de 
stress in mijn lijf weg. 
Ik ben dan blij’

Sjors Creatief
Een landelijk initiatief in samenwerking met 
Theek5, MOOVE en Delta-onderwijs waarbij 
kinderen na schooltijd kennis maakten met sport 
en cultuur, zonder zich direct te verbinden aan een 
club of organisatie. 
h19 leverde aanbod voor beeldende kunst 
in de vorm van inloop Ontdekateliers in 3 
activiteitencentra; kunstknallers op Kindcentrum 
de Ontdekking; striptekenen en dans in de vorm 
van een workshop in ons pand aan de Heuvel.
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Brownies en Downies
Soms is naar een cursus toegaan om diverse 
redenen net iets teveel gevraagd. In een bijzonder 
samenwerkingsverband tussen h19 en Brownies 
en Downies waren twee vakdocenten van h19 
gedurende 8 weken in Brownies en Downies samen 
met de medewerkers de B&D-band te vormen. 
Gitaar, keyboard, zang en een drums werden 
enthousiast bespeeld.
Het resultaat waren twee geslaagde kerstoptredens. 
Eén bij het Brownies en Downies kerstdiner en één 
in de Vredeskerk.

Wereldkinderdag
Kennismaking voor kinderen met de vele mogelijkheden 
op het gebied van sport en cultuur. Door slecht weer niet 
buiten, maar in het winkelcentrum Arendshof. De middag 
is geopend met een swingende dansparade van cursisten 
van h19. 
Onder begeleiding van valdocenten van h19 beschilderden 
kinderen hun eigen tol. Een groot succes op een 
regenachtige zondagmiddag.
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Stad/brede buurt
Cultuurnacht
Een gezamenlijk initiatief van BOCK, theater de 
Schelleboom, Theek 5, de Pannehoef, h19 en De Bussel.
h19 gebruikte haar gevel aan de Heuvel om met dansers en 
schilders achter de ramen zich te laten inspireren op het 
teken-oeuvre van de kunstenaar Felix Buiks uit de jaren 
zeventig en muziek ‘Silentium’ van Arvo Pärt. Kunstenaars 
die niet bij iedereen even bekend zijn. Dat is de kunst van 
het ontdekken.

‘Lijnen dwalen
Zie

Een stille lijn op papier
Hoor

Een trillende lijn, de snaar beweegt tot rust
Voel

Het licht in de ruimte de warmte op de huid
Ontmoet

De d(w)alende lijnen
Vang en deel ze’

‘Twee uur lang 
ontspannen 
samenzijn waarin 
je echt alles van 
je af kunt zingen. 
Daarna ziet de 
wereld er weer  
even anders uit.’

Oosteind Zorgeloos Zingen
Elke dinsdagochtend geurde de koffie in het Parochiehuis in Oosteind 
en werden hoogbejaarde dames en heren door vrijwilligers naar hun 
plekje geholpen.
Onder pianobegeleiding van de vakdocent van h19 werden met veel 
enthousiasme liedjes als ‘de Klok van Arnemuiden’, ‘Het karretje dat 
op de zandweg reed’ gezongen en werden herinneringen gedeeld en 
herbeleefd.

Zorgboerderij Levensvreugd Den Hout
Dansen met peuters, mensen met een beperking en dementerenden? 
Het kan! Wekelijks ging een professional van h19 naar Den Hout om 
met deze diversiteit van deelnemers te dansen en gingen bij jong en 
oud gezamenlijk de voetjes van de vloer en is er gezongen.
Daar waar het contact maken in het dagelijks leven steeds moeizamer 
verloopt bood muziek uitkomst. Zingend kwam het verleden weer tot 
leven en kreeg de dag even een andere kleur.

‘Het verschil in beleving en activiteit is enorm als 
er een professional komt zingen en/of dansen met 
de clienten, dat krijgt een amateur gewoon niet 

voor elkaar.’
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Autopia
In Breda begonnen en de laatste jaren ook in 
Oosterhout: Autopia, een inloop ontmoetingsplek 
voor mensen vanaf 20 jaar met een stoornis in het 
autismespectrum.
Deze groep kwam wekelijks in het 
activiteitencentrum De Bunthoef bij elkaar. 
Vakdocenten van h19 werkten met regelmaat met 
deze groep. Kunst als hulpmiddel voor een groep 
mensen met een grote sociale kwetsbaarheid, met 
vaak prachtig resultaat.

‘de concentratie en de focus 
op een opdracht levert op een 
fijne manier een gesprek  op 
over ons autisme’

Workshops voor vrijwilligers van 
Surplus
Bij Samenwerkingspartner Surplus werken in Oosterhout 
veel vrijwilligers. Als blijk van erkenning bood Surplus 
haar vrijwilligers een gezamenlijke activiteit aan. Dit jaar 
konden de vrijwilligers ervaren welke activiteiten er zijn 
voor hun kwetsbare doelgroepen.
Op h19 zijn drie workshops georganiseerd die ook in de 
activiteitencentra aangeboden worden. De workshops zang, 
beeldende kunst en fotografie werden door 60 enthousiaste 
vrijwilligers bezocht en er is hard gewerkt. De middag is 
afgesloten met een spetterend slotconcert.

GGZ De Aanloop
In de twee activiteitencentra De Bunthoef en 
Dommelbergen draaide De Aanloop, een plek waar mensen 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe 
mogelijkheden kunnen ervaren. Professionals van h19 
droegen hieraan bij met muziek en beeldende kunst. 
Deelnemers konden op eigen niveau en tempo deelnemen.
Naast het versterken van sociale- en communicatieve 
vaardigheden is gewerkt aan het vergroten van het 
zelfvertrouwen.

Week van de duurzaamheid
In ‘De week van de duurzaamheid’ verbeeldden 
de presentatiegroepen o.l.v. hun docent op de 
openingszaterdag het thema ‘water’. Met dans is de 
aandacht van het publiek in Arendshof en Theek 5 
gevraagd voor de grote wateroverlast die in diverse delen 
van de wereld ontstaat. Het golvende blauwe voile en de 
gepassioneerde jonge dansers lieten aan de verbeelding 
niets te wensen over.
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School
Cultuurloper
De CultuurLoper is een programma bestaande 
uit scholing, coaching en een digitaal platform 
waarmee scholen de kwaliteit van de eigen 
cultuureducatie kunnen verbeteren. Met De 
CultuurLoper maken scholen vanuit hun eigen visie 
en situatie een doorlopend activiteitenprogramma. 
Scholen bouwen in acht stappen aan de 
samenhang en opbouw van hun cultuureducatie 
programma. De intermediair begeleidt de scholen 
en cultuuraanbieders bij het traject vanuit de 
thuisbasis op h19.
Cursus Grondstof
Om de communicatie tussen het reguliere 
onderwijs en de culturele aanbieders te 
optimaliseren, hebben deze partijen gezamenlijk 
deelgenomen aan de meerdaagse cursus Grondstof. 
De opbrengst: Cultuuraanbieders hebben kennis 
van het traject CMK in het onderwijs, van de CMK-
principes en De CultuurLoper, hebben inzicht in 
hoe de intermediairs en het onderwijs benaderd 
kunnen worden, weten hoe ze kunnen inspelen op 
de vraag van de scholen en weten elkaar te vinden 
voor interdisciplinaire samenwerking met en voor 
het onderwijs.
Bij de CultuurLoper ligt de nadruk op het 
stimuleren van het onderzoekend, creërend en 
reflecterend vermogen van de kinderen.

Kinderen maken muziek (KMM)
KMM startte steeds met een carrousel op school, waarbij leerlingen verschillende instrumenten 
konden uitproberen. Naar aanleiding van deze carrousel kozen ze een instrument waar ze mee verder 
wilden. Dit instrument mochten de leerlingen lenen en mee naar huis nemen om er thuis op te 
oefenen. Vervolgens gaf een vakdocent van h19 gedurende 10 weken muziekles (binnenschools) en is 
thuis geoefend om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij de gezamenlijke eindpresentatie. Het 
jaarlijks terugkerend KMM-project draaide in 2019 bij de Menorah en de Meander.

ICC dagen
Met inspirerende workshops en projectideeën 
worden de Interne Cultuur Coördinatoren (ICC’ers) 
uit het primair onderwijs minimaal 2 keer per jaar 
ondergedompeld in een culturele ontmoeting. Om 
van elkaar te leren staan uitwisseling en netwerken 
steeds op het programma. Voor een zo breed 
mogelijk aanbod en ondersteuning bij de keuzes 
voor de scholen, werkte de afdeling educatie hierbij 
samen met de intermediair voor de cultuurloper.
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Cultuuravontuurdagen
Op De Achthoek vonden 4 Cultuuravontuurdagen 
plaats. Op deze dagen werd de school overgenomen 
door kunstvakdocenten van h19. De vaste 
groepsleerkrachtenleerkrachten openden en sloten de 
dag af. Gedurende de dag werkten zij elders aan het 
voorbereiden van nieuwe thema’s.
De kinderen gingen aan de slag met verschillende 
kunstdisciplines (dans, beeldende kunst, theater, muziek) 
en kregen de ruimte om zich op eigen wijze te uiten en 
hun talenten te ontdekken. Vanuit diverse thema’s werd 
gewerkt met verschillende werkvormen en materialen. 
Met deze projectdagen ondersteunde h19 de scholen door 
werkdrukverlaging.

‘Het is belangrijk dat kinderen en 
jongeren actief bezig kunnen zijn 
met kunst en cultuur. En wat is dan 
mooier, dan dat jouw eigen werk 
op de Biënnale, een internationale 
kunstmanifestatie, te zien is?’

2e Biënnale Kunst in de Heilige 
Driehoek
Een educatief programma in opdracht van Stichting Kunst 
in de Heilige Driehoek. Voorbereiding en uitwerking in 
2019 van de opdracht voor alle leerlingen van basis en 
middelbaar onderwijs in Oosterhout met als thema Hoop. 
Een pakket voor het basisonderwijs met een stappenplan 
om met de kinderen in de vorm van tetraëders (met een 
boodschap) uiteindelijk ‘de Wall of Hope’ te creëren tijdens 
de Biënnale in 2021. Voor het voortgezet onderwijs een 
uitnodiging om talenten de kans te geven binnen een kader 
met hetzelfde thema en om onder begeleiding van een 
‘kunstcoach’ hun idee te ontwikkelen en uit te voeren. 

Bovenschoolse projecten
In samenwerking met het primair onderwijs wordt 
jaarlijks een aantrekkelijk educatief aanbod samengesteld 
waarin alle groepen mogen kiezen uit projecten die 
passen bij de thema’s en de leerdoelen van de betreffende 
jaargroep. In een divers aanbod maakten kinderen kennis 
met professionele kunstenaars van alle disciplines. 
Een uitgebreid educatief traject op alle onderdelen 
zorgde voor verdieping en actieve kunstbeleving van 
de deelnemers en deskundigheidsbevordering van de 
groepsleerkrachten.

Deskundigheidsbevordering / 
Blaasmuziek is chill
Een mooi voorbeeld van goede samenwerking 
tussen amateurkunst, primair onderwijs en 
kunstencentrum. Na een intensief traject van 
instrumenten uitproberen en oefenen volgde 
een echt concert voor verwonderde ouders, 
enthousiaste kinderen en trotse leerkrachten en 
harmonie. Naast een aantal nieuwe instrumentale 
leerlingen en harmonieleden leverde deze 
samenwerking vooral een impuls voor actieve 
muziekbeoefening voor kinderen die daar anders 
geen gelegenheid voor zouden krijgen.
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Cursus
Theater
Musical spreekt de allrounders aan, je ontwikkelt jezelf 
op verschillende vlakken. Dit seizoen een uitbreiding 
van lessen waarbij nu 2 groepen kennismaakten met alle 
musicaltechnieken: zingen, dansen en acteren.

Beeldende kunst
De Kunstwerkplaats is een cursus voor jongeren in het 
voorgezet onderwijs met belangstelling voor tekenen, 
schilderen, filmpjes maken, fotograferen, maquettes 
bouwen, experimenteren met hout, gips, klei, verf, metaal 
en animatie (Stop Motion). De begeleiding is gericht op 
het activeren en uitvoeren van individuele kunstzinnige 
ideeën, ‘Out of the box’ denken en handelen, aanleren 
van praktische vaardigheden en discussiëren over cultuur 
wereldwijd, muziek, theater en hedendaagse kunst. Bewust 
worden van eigen affiniteit, uniciteit en mogelijkheden.

Dans
Dit seizoen een toename van deelnemers in de 
gewilde dansvorm Urban. Speciaal voor kids van 
9 t/m 12 jaar. Een mix van streetdance en hiphop. 
Met strakke, snelle en dynamische bewegingen 
die horen bij deze krachtige dansstijl is op 
eigentijdse, swingende beats gedanst. Hier kon je 
alle energie kwijt en kon je je helemaal uitleven.

Stichting Leergeld
De particuliere stichting Leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die vanwege 
het ontbreken van financiële middelen binnen de gezinssituatie, niet mee kunnen doen met 
leeftijdsgenootjes.
Dit jaar hebben 42 kinderen de mogelijkheid gekregen om bij h19 te dansen, drummen, zingen, 
schilderen of actief te zijn op de Kunstwerkplaats. Door goede afspraken en samenwerking tussen de 
twee organisaties is dreigende uitval gedurende het jaar snel ondervangen en beperkt.
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‘Bij de 1e les wilde ik vooraan 
in het boek beginnen, maar 

de leerling was al halverwege. 
Supergemotiveerd’

Groepen voor mensen met een verstandelijke 
beperking Binnen en Buiten h19
Een speciale doelgroep binnen h19 vormen de mensen met een 
verstandelijke beperking. Op dit moment zijn er 3 groepen: muziek, dans 
en beeldende kunst. Wekelijks kwamen de cursisten naar h19 en volgden 
een op hen toegespitst programma.
Als de cursist niet naar h19 kon komen gingen docenten naar hen toe.
Een voorbeeld: periodieke workshops voor de groep meervoudig 
gehandicapte kinderen in Dorst en de medewerkers van 
Brownies&Downies.

Fotografie
Een leertraject van 3 jaar met verschillende accenten, waarbij het ontwikkelen van technische 
vaardigheden in combinatie met de poëzie van het beeld je met frisse ogen laat kijken in een 
nieuw perspectief. Dit seizoen zijn we met een nieuwe docent gestart, waarbij er voldoende 
cursisten zich hebben aangemeld voor de eerste twee jaar.
Tijdens het eerste jaar lag de focus op het leren kennen van de camera. In het tweede jaar 
werden keuzes gemaakt tijdens het fotograferen om de foto’s naar een hoger niveau te tillen. 
Welke compositie kies je en hoe zorg je ervoor dat jouw foto’s eruit spatten? 

Muziek
h19 werkte opnieuw met de Koninklijke Muziekvereniging Oosterhout en 
fanfare St. Joris nauw samen aan de opleiding van jonge muzikanten. Met 
speciale projecten en groepslessen zijn de deelnemers op professionele wijze 
begeleid. Behalve de wekelijkse instrumentale lessen verzorgde h19 ook 
de theoretische ondersteuning zodat de muzikanten hun diploma kunnen 
behalen. De betrokken muziekdocenten van h19 zijn ook als dirigent en 
orkestleider werkzaam en herkennen daardoor de specifieke hulpvragen van 
de verenigingen.
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Productie / Presentatie
Kinderen maken muziek op het Parkfeest
Het zondagprogramma van het Parkfeest startte op een fantastisch 
podium en met een heel gevarieerde doelgroep. Klasgenootjes die net 
10 weken op een instrument speelden, muzikanten van de ‘applaus’ 
groep voor verstandelijk beperkten, een projectkoor, h19 cursisten van 8 
tot 70 jaar aangevuld met vakdocenten van h19 zorgden voor een groot 
muzikaal feest en een onvergetelijke belevenis.

Kunst op Mars
Diverse disciplines onder één dak bood onder andere de meerwaarde van gezamenlijk optrekken. Jongeren en ouderen 
van de afdelingen muziek en beeldende kunst gaven samen vorm en inhoud aan de uitvoering Kunst op Mars.
h19-breed is gewerkt aan dit thema wat uitmondde in een presentatie van harp solo’s tot rockbands. Er werd van elkaar 
geleerd en samengewerkt. Er is van begin tot einde een productie in elkaar gezet met alle aspecten die daarbij horen. 
Uitdagen, leerzaam, leuk en bovenal verbindend.

Krokkel
De kaarsen in de kroonluchters brandden, 
de kerstboom is verlicht. Langzaam vulde de 
Vredeskerk zich met bezoekers. Taxi’s reden af 
en aan en vrijwilligers warmden in de kerk vast 
de chocolademelk en glühwein op. Rolstoelen, 
rollators: helpende handen begeleidden de mensen 
naar hun plaatsen. 
Om 19.30 uur vulde de tot op de laatste zitplaats 
bezette kerk zich met kerstmuziek en dans. Deze 
sfeervolle kerstviering was een hoogtepunt voor 
menig toeschouwer en in het bijzonder voor de 
mensen met een verstandelijke beperking. Met 
dank aan de diaconie van de Vredeskerk die al vele 
jaren de kerk belangeloos ter beschikking stelde.
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Brullen in de Bussel
Eén keer per jaar een podium waarop mensen met 
een verstandelijke handicap kunnen stralen. Door 
een samenwerking tussen De Bussel, de Rotary 
Centrum en vele vrijwilligers kregen deze mensen 
hun eigen topmoment. Een koor en orkest op het 
podium, dansgroepen en een Oosterhouts koor als 
gastoptreden. Het publiek zong luidkeels mee en 
moedigde de sterren van de avond aan. Hiervoor 
is tien weken bij h19 gerepeteerd en is de wereld 
van de ander verkend. Cultuur als bindmiddel en 
aanjager.

‘Het zo is belangrijk om deze doelgroep zo normaal 
mogelijk te laten functioneren in onze maatschappij. 

Deze evenementen laten zien wat ze allemaal wél 
kunnen. Daarnaast is het altijd een feestje om mee 

te werken’

Ladybirds
 
Het saxofoon kwartet The Ladybirds vond haar basis 
in h19. Met individuele lessen gestart, elkaar via de 
docent gevonden en inmiddels uitgegroeid tot een 4 
vrouwsformatie die voor h19 op aanvraag regelmatig 
optredens verzorgde. Bij Cuma in de Pannehoef, maar ook 
al jaren als vaste gast op het Jazzfestival en Breda.

Sinterklaas
Net een paar maanden op dans-, musical- of muziekles en 
dan op mogen treden op het grote podium van de Bussel. 
Speciaal voor alle basisschoolkinderen vieren we met h19 
‘Het grote feest van Sinterklaas’. Na de herfstvakantie 
klinken de eerste Sinterklaasmelodietjes door het gebouw 
en worden de eerste danspassen gemaakt. Eind november 
vieren, met behulp van vele vrijwilligers, 150 kinderen het 
grote feest. Een onvergetelijke ervaring.

De Doos van Pandora
De tweejaarlijkse dansvoorstelling in theater De 
Bussel waarin alle dansgroepen van h19 in één 
grote show, rond een gezamenlijk thema hun 
eindpresentatie geven. Voor de allerkleinsten vaak 
de eerste keer op het podium, de presentatiegroepen 
wisten inmiddels wat er verwacht werd. Dit jaar 
stond een mysterieuze kist centraal met leuke, 
praktische en spannende verrassingen. Op het 
podium vlogen de spetters ervan af, maar achter de 
coulissen ook. Schmink, haren, dansmoeders, deze 
voorstelling kon niet plaatsvinden zonder de inzet 
van heel veel vrijwilligers.
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Samenwerkingspartners
h19 levert een grote bijdrage aan de cultuurbeleving 
in Oosterhout en doet dat bij voorkeur in 
samenwerkingsverband. Samenwerkingspartners in 
2019: Theek5, Moove, Delta onderwijs, Theater de Bussel, 
Surplus, Zorgboerderij Levensvreugde, De Pannehoef, 
activiteitencentrum De Bunthoef, Floraliapark, De Schelp, 
BOCK, PGO Oosterhout, Rotary Centrum, Vastwel, Biënnale 
Kunst in de Heilige Driehoek, Brownies&Downies, Wereld 
Kinderdag, GGZ de aanloop, theater de Schelleboom, 
NOVOO, Stichting Pim, Parochiehuis Oosteind, inloophuis 
Poppy’s, café Oud Brabant, activiteitencentrum Slotjes, 
activiteitencentrum Dommelbergen, winkeliersvereniging 
Arendshof, Leer- en Informatiehuis Sint-Catharinadal.

Vrijwilligers
Veel voorstellingen of projecten zoals een dans- 
of Sinterklaasvoorstelling, Brullen in de Bussel 
of Leer Zingend Nederlands zijn eenvoudig weg 
niet te realiseren zonder de inzet van vrijwilligers. 
Schminken of harenvlechten, buddy zijn voor 
iemand met een verstandelijke beperking of de 
deur openen en zorgen voor koffie en thee bij Leer 
Zingend Nederlands; er zijn veel handen nodig.
Gelukkig kon h19 steeds weer rekenen op veel 
actieve vrijwilligers.

Leerbedrijf / stages
h19 is een erkend leerbedrijf voor het MBO. Daarnaast 
komen er met enige regelmaat stagiaires van Fontys Hoge 
school voor de Kunsten of zijn er scholieren voor een 
‘snuffelstage’.
De toekomstige docenten beeldende vorming ontwikkelden 
nieuwe lessen. Na een periode van meekijken gaven 
de stagiaires hun eerste lessen. De studenten met een 
administratieve opleiding hebben de eerste stappen gezet 
op administratief gebied en verkenden op deze manier de 
wereld achter de lessen. Alle studenten zijn gekoppeld  
aan een professionele docent/medewerker van h19.

‘Een fijn bedrijf met goede begeleiders waar je veel 
kansen krijgt om je te ontplooien op een manier die 

bij je past. Waardevolle stageplek’

Appendix

Aantallen 2019
Werkgebied   Actieve  h19 deelnemers  Geschat publieksbereik

Cursus (kunsteducatie | 
actieve kunstbeoefening)  1.559     6.850

School (kunsteducatie | 
onderwijs)    11.386     23.000

Stad (cultuurparticipatie)      1.399     27.000

Activiteiten

Makelaarsfunctie
Naast de werkzaamheden in onze pijlers Stad, School en Cursus heeft h19 de functie van 
cultuuraanjager. Een gegeven dat werkt. h19 is doorverbinder, vraagbaak, katalysator, 
regelaar, adviseur en coach. h19 draagt bij aan het Oosterhoutse Cultuurnetwerk door 
vragers naar de juiste persoon of plaats te brengen. h19 levert menskracht en/of geeft 
ideeën om projecten tot uitvoer te brengen. De naam h19 is daarbij niet het belangrijkste 
gegeven, dat er invulling naar tevredenheid gegeven wordt wel.



h19 Centrum voor de kunsten 
Heuvel 19, 4901 KB Oosterhout
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www.h19.nl 
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