Tips
Succesvolle kunstactiviteiten
Fantastisch om kunstactiviteiten voor ouderen te organiseren.
Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat de activiteiten succesvol
worden?

• Sluit aan bij wat de ouderen willen en kunnen…
Heel simpel: vraag het hen. Dat hoeft niet met een uitgebreide
enquête. Een kopje koffie werkt meestal uitstekend. Ga naast een
oudere zitten, maak een praatje en je hebt zo tal van aanknopingspunten. Ook de begeleiding van de deelnemers is echt maatwerk.

• … en daag hen ook uit tot iets nieuws
Als je alleen maar vraagt wat mensen willen kom je niet vaak
tot iets nieuws. Wat zij (nog) niet kennen kunnen ze ook niet
bedenken. Daarom is het de kunst om één of twee stappen verder
te denken en hen te verrassen.

• Ga uit van iets vertrouwds
Bezig zijn met kunst is eerst vaak best spannend, zeker bij
nieuwe, eigentijdse kunstvormen. Het is dan fijn als ouderen uit
kunnen gaan van iets vertrouwds, bijvoorbeeld muziek mixen met
zelfgekozen lievelingsnummers.

• Geef ouderen een podium
Voor veel ouderen werkt het – net als voor jongere generaties – erg
stimulerend om ergens naar toe te werken. Een tentoonstelling,
een voorstelling, een optreden. Het geeft meer betekenis aan het
maken en oefenen. Voor sommige erg kwetsbare ouderen is dit
echter te veel.

• Kies het juiste tijdstip
Veel reguliere culturele activiteiten zijn in de avond. Voor ouderen
is dat vaak geen fijn moment, zeker niet in de winter, als het koud
en donker is. De ervaring leert dat de middag de voorkeur heeft.

• Te waardevol voor één keer
Eén keer bezig zijn met kunst is leuk maar te weinig om echt
verschil te maken. Ga daarom uit van vijf activiteiten of bijeenkomsten per oudere.

• Eerst dichtbij, dan verder weg
De eerste activiteit moet voor veel ouderen echt dichtbij zijn. In
het eigen dorp of in het eigen wijkje in de stad. Als zij eenmaal
gewend zijn en zich er happy voelen kun je ook best een keer iets
verder gaan, voor de eindtentoonstelling bijvoorbeeld.

• Onderschat ouderen niet
Onze ervaring is dat veel ouderen graag nieuwe dingen willen en
kunnen leren. Eigenlijk is elke kunstvorm voor ouderen geschikt
te maken, ook bijv. Urban Culture. Start veilig, met iets bekends
en je zult versteld staan. En wees creatief: is klei te zwaar, dan
lukt boetseren met was waarschijnlijk wel.

• Regel altijd pret!
En dan nog een tip van De Gruitpoort uit Doetinchem: zij ontwikkelden een concept met voorpret, pret-pret en napret. Voorpret
is bijv. dat ouderen en leuke uitnodiging krijgen en hen wordt
gevraagd een voorwerp, foto of gedicht mee te nemen. De pretpret is de activiteit zelf. De napret is een tastbaar eindproduct,
bijvoorbeeld een mooie foto. Deze werkwijze maakt het effect van
de activiteiten groter en helpt de lege momenten op een dag op te
vullen.

• Grijp je kansen
Vooral tijdens een langer lopend project doen zich vaak onverwachte kansen voor. Er dient zich bijv. een vrijwilliger aan die
contacten heeft met een kunstenaar die hier als vluchteling is en
moeite heeft om op een zinvolle manier zijn dagen door te komen.
De start van een nieuwe workshop?

• Werk met een kunstenaar
Het gaat om creatieve ontwikkeling, dat is een vak, dus schakel
een kunstenaar in! De kunstenaar weet de activiteit boven het
alledaagse uit te tillen. Door de opdracht, door het materiaalgebruik, door de bejegening van de deelnemers én door de manier
van presenteren van het resultaat.

• Met vrijwilligers wordt alles mooier
Met vrijwilligers kun je ineens zoveel meer. Zij zijn van belang
voor praktische hulp, zoals het ontzorgen van ouderen tijdens de
bijeenkomsten. Een actieve groep kan ook veel betekenen bij het
maken van plannen.
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