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Samen voor een
creatiever Twente!
Creativiteit verrijkt het leven van mensen, het verrijkt onze
Twentse samenleving. Creatieve vaardigheden bieden de gelegenheid om ideeën, meningen en gevoelens te ontwikkelen
en te uiten. Dit wordt steeds belangrijker in onze maatschappij
en in het bedrijfsleven. Het zorgt voor anders denken, groei,
vreugde, trots en ervaring.
Kaliber Kunstenschool is iedere dag vol energie bezig om zo
veel mogelijk mensen in onze samenleving te laten ervaren wat
creativiteit je als mens kan brengen. We zorgen dat kinderen zo
jong mogelijk met kunstzinnige vorming in aanraking komen,
dat jongeren hun talenten verder kunnen ontwikkelen en dat
volwassenen opnieuw worden uitgedaagd.
Jaarlijks komen meer dan 50.000 kinderen, jongeren en volwassenen via Kaliber Kunstenschool in aanraking met dans,
theater, beeldende kunst en muziek.
Wilt u een bijdrage leveren aan een nog creatiever Twente?
We gaan graag met u in gesprek.
Angelina Schoonewille
bestuurder Kaliber Kunstenschool
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Uitzinnige
vreugde, trots
en ervaring

Ja, ik wil!

De Battle
Kaliber wil kinderen zo jong mogelijk kennis laten maken met
muzikale vorming. Dit doen we onder andere tijdens de ABC
lessen, die wij geven in (bijna) alle groepen 4 van de basisscholen in Enschede, Almelo, Oldenzaal en Nijverdal. De kinderen
zingen liedjes, maken kennis met instrumenten en leren ritmes
aan de hand van zingen en bewegen. Aan het eind van het jaar
kunnen de klassen tegen elkaar strijden in De Battle. Wie het
leuk vindt doet mee en werkt de laatste maanden gericht naar
het optreden toe.
De Battle is een onvergetelijk muzikaal evenement en geeft de
kinderen direct al podiumervaring. Ze staan op een groot podium voor zo’n 1000 kinderen en ouders! Het geeft ze een idee
van wat je met muziek kan bereiken en het geeft een geweldig
trots gevoel. Tegelijkertijd laat het de ouders zien hoe hun kinderen ervan genieten en wat muziek met ze kan doen.

Als u bijdraagt dan:
Wordt uw logo op alle promotionele uitingen meegenomen
Komt uw bedrijfsnaam/logo op uitnodigingen en programma’s
Wordt u uitgenodigd voor de Battle
Wordt uw bedrijfsnaam/logo op onze website vermeld

Samenwerking,
durf en
doorzetten

Ja, ik wil!

De Dansvoorstelling
Eens in de twee jaar sluiten we het Kaliber dansjaar af met een
prachtige eindvoorstelling. Maar liefst 400 dansleerlingen van
onze locaties in heel Twente doen mee en alle docenten zetten
zich in om er een spektakel van te maken. Familie, vrienden,
klasgenoten en collega’s kunnen genieten van klassiek ballet tot
jazz en van modern tot breakdance. De dansers zorgen ervoor
dat het publiek geroerd, vertederd, bewonderend en natuurlijk
swingend de voorstelling beleeft.
Het is een unieke ervaring voor de leerlingen om mee te kunnen
doen aan zo’n groot evenement, op een fantastische locatie en
voor een uitzinnige zaal.

Als u bijdraagt dan:
Wordt uw logo op alle promotionele uitingen meegenomen
Komt uw bedrijfsnaam/logo op uitnodigingen en programma’s
Wordt u uitgenodigd voor de dansvoorstelling
Wordt uw bedrijfsnaam/logo op onze website vermeld

Opperste
concentratie,
samenspel en
passie

Ja, ik wil!

De Talentenklas
De talentenklas van Kaliber Kunstenschool bestaat uit
instrumentale en vocale leerlingen in de leeftijd tussen 12 en 18
jaar, die over een meer dan gemiddeld muzikaal talent en motivatie beschikken.
Jaarlijks worden via audities een twintigtal leerlingen geselecteerd die met elkaar de talentenklas vormen. Deze leerlingen
volgen een speciaal traject waarbij extra lesmogelijkheden en
deelname aan concoursen op het programma staan. Daarnaast
maken ze een portfolio en worden er speciale masterclasses
georganiseerd. De Talentenklas is ook onderdeel van diverse
concertseries, waaronder Muziek onder de Trap in Nijverdal.

Als u bijdraagt dan:
Wordt uw logo op alle promotionele uitingen meegenomen
Komt uw bedrijfsnaam/logo op uitnodigingen en programma’s
Wordt u uitgenodigd voor het Talentenklasconcert
Wordt uw bedrijfsnaam/logo op onze website vermeld

Energie, lef
en verbazing
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NAXT
Deze unieke ontmoetingsplek van Kaliber heeft een eigentijdse
uitstraling waar het bruist van de creativiteit. NAXT is opgezet
als talentenfabriek voor jongeren in en om Almelo waar nieuwe,
hippe kunstvormen beoefend kunnen worden zoals als DJ-ing,
producing, graffiti of breakdance. De locatie beschikt over een
fotostudio, dansstudio, opnamestudio’s en oefenruimtes voor
bands. Bij NAXT kunnen jongeren tijdens de open sessies zelfstandig onderzoeken waar hun hart, passie en talent ligt.
NAXT Stage is het professionele poppodium waar regelmatig
concerten en feesten worden gegeven.
De locatie NAXT is zeer geschikt voor bedrijfsfeesten, vergaderingen met workshops of een team(buildings)uitje.

Als u bijdraagt dan:
Wordt uw bedrijfsnaam vermeld op één van de traptredes
Krijgt u 30 tickets per jaar, voor concerten naar keuze
Wordt uw bedrijfsnaam/logo op onze website vermeld

Spanning,
inzet en
blij dschap
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Instrumenten
De (wetenschappelijk bewezen) voordelen van de muzikale
ontwikkeling voor je brein zijn er bijna te veel om op te noemen,
bijvoorbeeld muziek maken verlaagt stress, je leert er door multitasken (muziek lezen én spelen, kijken én luisteren, het gebruik
van grote én kleine spiergroepen), het ontwikkelt je geheugen,
traint je doorzettingsvermogen en je wordt er gelukkiger van.
Voorwaarde om goed muziekonderwijs te kunnen bieden is de
aanwezigheid van goede instrumenten. Enerzijds tijdens de lessen door aanwezigheid van bijvoorbeeld piano’s en drumstellen.
Anderzijds door bijvoorbeeld kinderen van de leerorkesten hun
instrument mee naar huis te laten nemen om meer te kunnen
oefenen. Wij investeren dan ook jaarlijks in de aanschaf van
nieuwe instrumenten en het onderhoud van bestaande instrumenten.

Als u bijdraagt dan:
Kunt u in totaal 5 korte cursussen per jaar volgen
Wordt uw bedrijfsnaam/logo op onze website vermeld

schilderfoto

Verbeelden,
ontdekken en
groei

Wij gaan graag met u
in gesprek!
Wilt u een bijdrage leveren aan de Battle, de Talentenklas, de
Dansvoorstelling, NAXT of aanschaf van instrumenten? Neem
dan contact met ons op. Wilt u op een andere manier een
bijdrage leveren? Dan denken wij daar graag in mee!
Contactpersoon: Angelina Schoonewille
a.schoonewille@kaliberkunstenschool.nl
088 - 486 8704
06 - 206 185 18
www.kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente

ANBI Status
Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling).
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een
extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Haal de
creativiteit
in u en uw
medewerkers
naar boven!

» Bedrijfsfeest
» Teambuilding
» Workshops
» Vergaderruimtes
» Fotostudio
» Podium

GEEFT JE RUIMTE!
www.kaliberkunstenschool.nl/NAXT

-

info@NAXT.nl

