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In deze Kort UitJezelf  aandacht 
voor het unieke concept  
‘de UitJezelf  cultuurschool’, 
Kinderen, wiens ouders minder 
dan 120% van het minimumloon 
verdienen, kunnen dankzij het 
Jeugd Cultuurfonds Rotterdam 
hier gratis aan deelnemen.

Terwijl u zelf als school enkel uw 
eigen bredeschool-uren inkoopt, 
krijgen uw kinderen tot maar 
liefst het viervoudige daarvan 
aangeboden via een duurzaam 
lesaanbod gericht op individuele 
talent-ontwikkeling.

Ook in deze Kort UitJezelf aandacht 
voor de ‘Beleef Je eigen wijk’-
campagne, met tekst en video’s 
online. Scan dus ook even de  
QR-code op de achterzijde.

Veel leesplezier en kijkplezier.

Hugo Post
Inspirator en initiator UitJezelf

‘Talentontwikkeling voor ieder kind 
dankzij UitJezelf-cultuurschool’ 
UitJezelf cultuurschool komend schooljaar van start

UitJezelf  docenten krijgen regelmatig de vraag of  zij ook buiten de 
bredeschool om muziek- of  andere cultuurlessen kunnen verzorgen. 
Daar start UitJezelf  komend jaar met de cultuurschool.

De UitJezelf cultuurschool

De UitJezelf cultuurschool biedt  
U dertig weken lang -  individuele 
en groepsgerichte - cultuurlessen, 
gericht op duurzame talent-
ontwikkeling. Ouders schrijven  
hun kinderen hiervoor  
in, via uw school. Alle scholen  
die structureel cultuuronderwijs  
via UitJezelf afnemen (al is het 
slechts één uur per week),  
kunnen de ‘cultuurschool’ als  
pilot in huis halen. 

Cultuuronderwijs voor ieder kind

UitJezelf wil komend jaar bij 
250 tot 500 kinderen (tot 18 jaar) 
hun talenten ontwikkelen, met 
jaarcursussen muziek en/of  
andere (cultuur-)lessen.  
De UitJezelf cultuurschool biedt 
scholen - in het verlengde van 
de door u al bij ons ingehuurde 
bredeschool-lesuren  (maximaal)  
het viervoudige aan individuele  
en/of groepslessen t.b.v. 
talentontwikkeling.  

Naast uw vaste UitJezelf-docent 
geven diverse docenten (potentiële) 
talenten een jaar lang, op het 
instrument/ vak van hun keuze, les. 
Bijvoorbeeld aan; blokfluit, gitaar, 
keybord, streetdance, zang, musical, 
toneel, fotografie, stop-motion, 
videotechniek, schilderen, beeldend 
(drie-dimensionaal), textiele vorming 
of keramiek. Ook is een soortgelijk 
sport-aanbod mogelijk, zoals; Wing 
Chun, Judo, Basketbal, Schaken, 
Yoga of Mindfullnes.  
 

Extra cultuureducatie buiten uw 
schoolbudget om

Bij de UitJezelf cultuurschool kopen 
ouders zelf dertig weken lang voor   
€10, tot €18,50 de lessen in. Ouders 
met een minimum-inkomen hoeven 
dit echter niet te betalen, dankzij 
het jeugd cultuurfonds en een 
te benoemen cultuur – (& sport)
intermediair op uw school. 
Zo zijn deze lessen voor alle  
kinderen op uw school toegankelijk. 

Geïnteresseerd in de ‘UitJezelf 
cultuurschool’? Ik kom u er  
graag meer over vertellen. 
Hugo Post



Uit Je Eigen Wijk exposeert 
in Brugwachtershuisje
Beleef je eigen wijk via QR-codes in Delfshaven 

Op donderdag 2 juni j.l. werd de eindpresentatie feestelijk  

geopend van het project ‘Uit Je Eigen wijk’ met de presentatie  

van de ‘Beleef  je eigen Wijk’-posters. Die vanaf  heden op steeds 

meer plekken in Delfshaven zullen opduiken. Met deze posters  

kunnen vrijwilligersorganisaties uit Delfshaven heel makkelijk  

offline (en vervolgens online) bewoners via korte video’s  

informeren over de activiteiten die zij ontplooien.

Afgelopen voorjaar hebben twaalf 
vrijwilligers, betrokken bij diverse 
wijkinitiatieven in Delfshaven, 
deelgenomen aan ‘Uit je eigen 
wijk’. Zo zijn zelforganisaties 
als Vrienden van het Dakpark, 
Speeltuinvereniging ‘De Bolder’, 
Huis van de wijk Postwest, Innovatief 
Delfshaven en diverse andere 
bewonersinitiatieven (Schatten) uit 
Delfshaven nu zowel online als offline 

(via QR-code posters) beter zichtbaar.
Nieuwsgierig naar de activiteiten die 
zij ontplooien of naar de actualiteit? 
Via een QR-code  krijg je toegang 
tot de betreffende filmpjes en/of de 
afspeellijst en weet je direct waar  
de betreffende club zoal mee bezig is.
Over dit project zelf is ook een leuk 
filmpje gemaakt, die je via de hierbij 
afgebeelde QR –code kunt afspelen. 

Dit project is gerealiseerd dankzij 
een financiële bijdrage van de 
gebiedscommissie Delfshaven  
en het Aelwijn Floriszfonds.

Route du Nord 2016 
met o.a. Lucie Havel  
vrijdag 10 t/m 12 en 17 t/m 19 juni       

Lucie Havel, één van onze 
docenten beeldende vorming 
exposeert samen met vele andere 
kunstenaars op Route du Nord 
2016. Lucie maakt grote ruimtelijke 
installaties, die in relatie met de 
omgeving en met elkaar settings 
vormen. Haar werk behandelt de 
raakvlakken tussen kunst en geloof. 
De feestelijke opening vind plaats  
op vrijdag 10 juni om 20.00 uur in  
de Noordsingel gevangenis in het 
Zoho souterrain.
Meer info; www.routedunord.nl

KORT UITJE

vrijdag 17 juni 20.30 - 23.00 uur 
aRT71, 1e Middellandstraat 71b, 
Rotterdam
 
Change The World is een 
huiskamer-concert, gepresenteerd 
en verzorgd door singer/songwriter 
en UitJezelf-docent Silvia Bártolo. 
Zij presenteert een set van tien  
van haar nieuwe songs.  
Ook de drankjes zijn voor een 
voordelige prijs te koop!

KORT UITJE

Stichting UitJezelf

Havenstraat 197

3024 SK Rotterdam

010 - 75 304 90

www.uitjezelf.nu

Info@uitjezelf.nu

twitter.com/uitjezelf

facebook.com/siwitv/

linkedin.com/company/uitjezelf
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