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De corona maatregelen hebben grote consequenties voor de activiteiten van amateurkunst 
verenigingen. Veel activiteiten zijn opgeschort of aangepast. Ook worden er geheel nieuwe 
manieren gevonden om activiteiten vorm te geven. In dit overzicht vindt u voorbeelden van 
organisaties, verenigingen en individuen die inspirerende manieren hebben gevonden om om te 
gaan met de huidige beperkingen.


Huis073 in ’s Hertogenbosch biedt challenges aan aan jongeren via YouTube.


Het Groninger Museum heeft op haar website elke week een nieuwe creatieve opdracht voor 
thuisblijvers: https://www.groningermuseum.nl/bezoek/activiteiten/quarantaine-doe-tips


De Fotobond organiseert elke week een online foto-wedstrijd ‘In the picture’ met steeds een 
ander thema en een andere curator: https://fotobond.nl/inthepicture/info/


Online video challenge voor jongeren. Maak een filmpje over ‘Lichtpuntjes Gouda’ in 65 sec: 
https://goudabruist.nl/project/7694/videochallenge-lichtpuntjes-in-65-seconden

Lockdownquilt: quiltpatronen om thuis te maken tijdens de lockdown. https://
www.quiltersgilde.nl/lockdownquilt-patroon-in-5-delen/


Het SKVR biedt online korte, gratis workshops aan: voor kinderen en volwassenen. Rechtstreeks 
vanuit de woonkamers van onze docenten. U kunt alle workshops terugkijken via: https://skvr.nl/
cursussen/quarantainekunst.


De ECI Cultuurfabriek in Roermond biedt allerlei online-activiteiten aan. Bekijk het aanbod op: 
https://www.ecicultuurfabriek.nl/eci-vermaakt/


Bewoners van een seniorenflat choreograferen een dansvoorstelling die plaatsvindt op het 
grasveldje voor hun flat: https://www.bd.nl/den-bosch-vught/flatbewoners-zuid-worden-een-
beetje-choreografen-een-leuk-initiatief-in-deze-moeilijke-tijd~ad6e2043/


INSPIRATIE 
 Best practices ter inspiratie
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Op het account ‘tussenkunstenquarantaine’ op Instagram worden mensen uitgedaagd om een 
bekend kunstwerk na te bootsen met alledaagse voorwerpen en te fotograferen: https://
www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/


Gruitpoort in Doetinchem biedt voorleesbrigades, kunst door de brievenbus, telefonische 
slowdates en kunst op de stoep: https://www.gruitpoort.nl/nieuwsbrief/show/753/gruitpoort-
coronaproof-lang-leve-kunst.html


Leden van Merklap sturen elkaar regelmatig cadeautjes per post, zoals een lapje textiel. Een 
mooie manier om contact onder verenigingsleden in stand te houden.


Veel verenigingen houden online quizzen. Soms wordt daarbij een deelname-pakket of goodie 
bag per post verstuurd, met bijvoorbeeld formulieren, borrelhapjes en drankjes en gadgets om te 
gebruiken tijdens de quiz.


Videoclub Toverlint in Gouda organiseert haar maandelijkse clubavonden via Zoom. Alle leden zijn 
eerst vertrouwd gemaakt met Zoom via training en met ondersteuning van digitale coaches. 
www.toverlint.nl
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