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Inhoudsopgave 

1. Aanleiding 

EL ELE is een dans -en muziekschool in de wijk Presikhaaf in Arnhem. In wekelijkse lessen oefenen 
kinderen in verschillende leeftijdsgroepen of individueel met muziekinstrumenten en / of leren zij 
danstechnieken.  
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Missie 
EL ELE Dans en Muziekschool Arnhem is opgericht in 1981. Sinds 2009 is de stichting gevestigd in de 
wijk Presikhaaf om beter bereikbaar te zijn voor de kinderen die in deze wijk wonen. EL ELE geeft 
aantrekkelijke vormen van dans -en muzieklessen aan kinderen en jongeren die aansluiten bij hun 
leefwereld. Dankzij het veelzijdige aanbod kan iedere leerling zijn/ haar eigen kwaliteiten ontdekken en 
ontwikkelen.  

Doelgroep 
EL ELE heeft een belangrijke rol als anker voor de gemeenschappen in de krachtwijk Presikhaaf. De wijk 
heeft een diversere bevolkingssamenstelling (48,8% is van niet-westerse afkomst) dan het stedelijke 
gemiddelde (21,3% niet-westers). Een andere opvallende statistiek is dat het aantal minderjarigen 
woonachtig in Presikhaaf hoger is (21,2%) dan het stedelijke gemiddelde (18,4%).  

Probleemstelling 
Problemen als armoede, taalachterstanden en overlast in Presikhaaf worden door de gemeente Arnhem 
onderkend als structureel en zijn onderdeel van een aanpak in Arnhem-Oost. Cijfermatig is het aantal 
mensen met een bijstandsuitkering (12,7 %) hoger dan het stedelijke gemiddelde (6,5%), ligt het 
besteedbaar inkomen op 28,400 EUR, tegenover het stedelijke gemiddelde van 37,300 EUR, en wonen 
in 38% van de huishoudens die tot 120% van het sociaal minimum verdienen kinderen.  

Hoewel gezinnen die aanmerking komen voor de Gelrepas (kortingskaart voor minima), is er nog steeds 
veel schaamte over hun financiële situatie en melden veel gezinnen zich niet aan. 

Visie 
EL ELE gelooft dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind om al op jonge leeftijd betrokken te 
zijn bij actieve kunstbeoefening. We brengen kinderen en jongeren van verschillende scholen samen 
waardoor ze meer kinderen uit de wijk leren kennen. Zo vergroten zij naast hun zelfvertrouwen, ook hun 
netwerken en hun samenwerkingsvaardigheden.  

2. Doel van kunsteducatie -en participatie 

Filosoof Onno Zijlstra schrijft in zijn boek Verbeelding: over waarneming en kunst dat Kunst 
opzichzelfstaand een waarde heeft. Als voorbeeld haalt hij Immannuel Kant aan, die stelt dat “alleen 
kijken” onvoldoende is om kennis te vergaren. Je gebruikt je zintuigen, die heb je nodig, maar zonder 
begrip van wat je ziet zijn de aanschouwingen leeg. Hoe je komt van zintuigelijkheid tot een ervaring, een 
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beeld, heeft te maken met verbeeldingskracht. Tussen zintuigelijke waarneming en denken vindt een 
synthese plaatst. Die synthese is de werking van de verbeeldingskracht en zorgt voor ervaring en kennis. 

Vrije verbeelding is volgens Immanuel Kant van levensbelang. ‘Met verbeeldingskracht geven we de 
werkelijkheid vorm, vergroten we onze wereld met betekenis, verlevendigen we ons bestaan met een 
gevoel van vrijheid en geven we onszelf uitzicht en hoop.’ Betekenis is niet dat wat je ziet, maar dat wat je 
ergens in ziet. Het kunstwerk is een symbool, de drager van een gelaagdheid van betekenissen. Het 
dwingt niet een bepaalde gedachte af maar laat ons vrij associëren. Kant spreekt dan van een 
belangeloze belangstelling.’ Met kunsteducatie kun je de waarneming en verbeelding stimuleren en 
ontwikkelen. Zelfstandig onderzoeker Fianne Konings benadrukt aan de hand van haar onderzoek naar 
de bijdrage van culturele instellingen aan het cultuuronderwijs op de basisschool dat waarnemen en 
verbeelden cognitieve vaardigheden zijn die je kunt ontwikkelen.  
 

3. Inhoudelijk plan 

In de wijk 
EL ELE legt een goede basis door de kinderen van verschillende leeftijdsgroepen na schooltijd muziek 
-en danslessen aan te bieden. Dit vindt plaats in buurthuis De Overkant. Sinds 2009 is EL ELE hier een 
anker in de wijk: voor een deel van de kinderen die in de wijk wonen behoort dansen en muziek maken 
namelijk niet vaak tot hun leefwereld. EL ELE is bovendien een bereikbare plek voor kinderen om in 
contact te komen met kunsteducatie en verbreden tegelijkertijd hun sociale kring. Er wordt samengewerkt 
met basis -en middelbare scholen in de wijk om kinderen te werven voor de lessen en om samen te 
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werken aan podiumoptredens; voor de individuele ontplooiing én voor de collectieve 
gemeenschapsvorming.  

Op het podium 
In het kader van kunstparticipatie is het bieden van podiumervaring voor kinderen en jongeren een 
belangrijk gegeven. Door te touren en hun talenten te kunnen tonen op diverse podia, vergroten ze hun 
blik op de wereld. Op latere leeftijd biedt zo’n ervaring ook meer kansen.  

De podiumoptredens van de kinderen stimuleren tevens de gemeenschapsvorming in de wijk. Ouders 
van de kinderen geraken met elkaar in gesprek en hebben de gelegenheid om wat zij zien en horen na te 
bespreken. Op deze manier vindt receptieve kunstparticipatie plaats bij de ouders.  

Kernprincipes


Kunsteducatie & ontplooiing 
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Ieder kind kan waarneming en verbeelding ontwikkelen voor kunst. Onze docenten begeleiden dit proces, 
maar hoeven die ontplooiing niet te creëren; ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier. De docenten 
zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen om hun creativiteit te uiten. Het 
gegeven van veiligheid is in eerste instantie individueel, maar omdat de (groeps)lessen ook het netwerk 
van de kinderen vergroot, kan een prettige omgeving waar ruimte is voor samenwerking leiden tot 
vriendschappen. Het vinden van vriendschappen kan weer leiden tot meer betrokkenheid en 
zelfvertrouwen om mee te doen met de podiumoptredens. 

Kwaliteit & continuïteit  
De dans -en muzieklessen worden gegeven door professionele dans -en muziekdocenten. Zij zorgen 
voor een veilige omgeving waar, ook in de groepslessen, ieder kind aan bod komt. Zij kunnen de nodige 
persoonlijke begeleiding geven en vertrouwen bieden. Docenten worden op deze kwalificaties 
geselecteerd. Niet alleen voor de inhoudelijke kwaliteit, maar ook voor de onderlinge verbinding, is het 
belangrijk om continuïteit te bieden in de dans -en muzieklessen. EL ELE biedt om die reden tijdens de 
twee schoolseizoenen (in totaal 34 weken per jaar) lessen. 

Sociale cohesie & laagdrempeligheid
EL ELE is sinds 2009 een begrip voor de wijk Presikhaaf. Kinderen die niet makkelijk in contact komen 
met muziek en dansen, vinden dit hier. Omdat de lessen in buurthuis De Overkant plaatsvinden is het 
laagdrempelig om mee te doen en makkelijk om te vinden. Op deze plek werkt EL ELE mee aan het 
creëren van meer gemeenschapsgevoel door middel van verschillende participatieve activiteiten.  
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Doelen 2022 en Resultaten 2021


Doelen 2022 

Focus op talentontwikkeling. Tijdens de doordeweekse lessen wordt naar een podiumproductie 
toegewerkt. Naast diens sociale functies met onze kernprincipes voorop, is ook de artistieke waarde van 
belang. Er is immers ruimte voor individueel talent om zich te ontwikkelen, c.q. kunstparticipatie.  

Meer podiumoptredens. Het publiek bestaat vooral uit kinderen en jongeren en hun ouders. De 
verschillende disciplines van EL ELE zijn verbindend tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het 
publiek participeert receptief en — met name de kinderen en jongeren — zijn tevens onderdeel van het 
artistieke proces. Zij doen inspiratie op en worden gestimuleerd om ook mee te doen aan de 
podiumoptredens.  
  
Diversiteit, inclusie en toegankelijkheid. Een verscheidenheid aan ideeën, ervaringen en 
eigenschappen zijn zichtbaar in onze leerlingen, ons team, onze samenwerkingen met andere 
organisaties en onze activiteiten. Door het realiseren van diversiteit is de organisatie voor iedereen 
ongeacht afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur, politieke voorkeur, sociale klasse en lichamelijke of 
verstandelijke beperking toegankelijk. Wij zijn een van de weinige kunstinstellingen waar zoveel diversiteit 
en inclusie voorkomt. We werken bovendien samen met Klimmendaal, een welzijnsorganisatie voor 
kinderen met een lichamelijke beperking, voor het organiseren van het Groot Arnhem’s Kinderorkest. 
Door dit podiumoptreden te organiseren stimuleren wij het jonge talent van EL ELE om samen te werken 
met kinderen van andere achtergronden en die andere levensuitdagingen hebben.  

Stimuleren van talent. We willen betere kansen bieden aan kinderen en jongeren om zich aan te melden 
bij conservatoria en kunstopleidingen, zoals bij ArtEZ. EL ELE zal bijdragen aan meer diversiteit in de 
kunsten door vroegsignalering van talent, het ondersteunen en begeleiding geven in de weg naar 
voortrajecten -en opleidingen en tijdens gesprekken met deze organisaties.  

Interne organisatie professionaliseren. Concreet houdt dit twee zaken in: 1) een projectleider en een 
projectassistent zetten op de organisatie van de podiumoptredens, een communicatiemedewerker voor 
de promotie ervan, en 2) een zakelijk medewerker aannemen zodat deze persoon de interne processen 
van de organisatie kan overzien, d.w.z. het uitvoeren van de financiële administratie, de fondsenwerving 
coördineren en het personeelsbestand beheren.  

Sociaal effect. Een belangrijk sociaal doel van EL ELE is het verbinden van ouders en kinderen uit de 
wijk. Het sociale effect, om elkaars feesten te voelen, zal een belangrijk maatschappelijk effect blijven wat 
EL ELE nastreeft. Met dit plan, om meer podiumoptredens te organiseren, willen we ons sociaal effect 
vergroten. Podiumoptredens, die dienen als een trekpleister waar meer Arnhemmers op af zullen komen, 
zijn een belangrijk onderdeel hiervan.   

Resultaten kunsteducatie 2021 
Vorig jaar werden ruim 100 kinderen betrokken bij de kunsteducatie van EL ELE. Deze 100 kinderen 
gingen gedurende twee seizoenen wekelijks naar muziek -en danslessen. Het bereik van in totaal 34 
lesweken is 3400 deelnames. Één op de zeven kinderen ging meerdere keren per week. Het bereik van 
de kunsteducatie van EL ELE bedroeg in 2021 in totaal (deels geschat) 3885 deelnames.  
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Resultaten kunstparticipatie 2019* 
Proef de Kerst Muzikaal (in Bethlehem Kerk): 80 bezoekers 
Groot Arnhems Kinderorkest: 250 bezoekers 
Eindvoorstellingen (3 keer): 60 bezoekers 

*In tijden van corona is het in 2020 en 2021 moeilijk gebleken om podiumoptredens te organiseren. Van 
Suikerfeest Muzikaal en Kerst Muzikaal zijn video’s opgenomen, omdat concerten niet mogelijk waren in 
verband met corona.  
Het bereik op Facebook was in 2020 6000 en in 2021 9000.  
Het bereik op Youtube was in 2020 263 en in 2021 910.  

Maatschappelijk effect 2021 
EL ELE voegt meer kleur en perpectief in de stad Arnhem, met name in de wijk Presikhaaf. Wij doen 
meer dan alleen lesgeven. Wij bouwen bruggen en brengen mensen samen. Dit doen wij door het 
aanbod van muziek -en danslessen toegankelijk, laagdrempelig en aantrekkelijk te maken en mensen bij 
elkaar te brengen bij podiumoptredens.  

Een divers samengesteld team met professionele docenten uit alle hoeken van de wereld met 
verschillende culturele tradities maken dit mogelijk. Kinderen, ouders en teamleden (docenten-
medewerkers) komen bij elkaar in aanraking met verschillende tradities en hebben respect voor elkaar en 
elkaars achtergronden. Door de kunstparticipatie kweekt EL ELE wederzijds begrip in de wijk Presikhaaf 
en bouwt publiek, c.q. buurtbewoners empathie voor elkaar 
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Informatie over de organisatie 

Organisatie 
Nermin Cingöz - Projectleider 
Arnout van der Zwaal - Zakelijk medewerker 
Suzan Blanco  - PR & Communicatiemedewerker 

Docenten: Ozan Saritepe, Ilhami Kardesseven, Selen Apaydin, Hua Hsuan Lee, Nara Bejanyan, Nuri 
Ata, Anastasia Anufrieva, Bram Verstegen, Baykal Dogan, Mhamad Alissa, Leontien Stordiau, Ammar 
Melhem, Barbaros Tartan, Amanda Brouwer, Daphne Wams, Danique Jongbloed 

Bestuur:  
Volkan Kardesseven - voorzitter 
Marinela Camelia Klaassen Argint - penningmeester 
Adem Kundakçı - bestuurslid 

Adresgegevens
Dans en muziekschool EL ELE
Bethaniënstraat 242
6826 TJ Arnhem

Overzicht samenwerkingspartners
Aslan Muziekcentrum Amsterdam, Conservatorium Codarts Rotterdam, Matrixtheater Rotterdam,  Muziek 
Theater de Plaats (toen olv van Albert Hoex), Jeugdsymfonie Orkestdag Rhenen olv Hanna Koens,  Artez 
Dansacademie, Arnhem Sinfonietta, Arnhems Interscholair Orkest, West Arnhemse Muziekverening 
Heijnoord, DWS Malburgen, Revalidatiecentrum Klimmendaal Arnhem, Cultuurgroep Presikhaaf, 
Kindcentrum De Werf Presikhaaf, Parkschool Presikhaaf, Leerpark Presikhaaf, Bibliotheek Rozet 
Presikhaaf, Vitanos. 
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