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tichting Gekkoo i opgericht in 2009. Op 1 april 2019
e taat Gekkoo 10 jaar. Dit eleid plan i ge chreven om
de lijnen uit te zetten voor de komende vier jaar. Het i
geen tarre lijn waarover we naar de toekom t willen
wandelen. We houden onze zintuigen open voor nieuwe
ontwikkelingen. Meer een leidraad du , een houva t,
waaraan we on willen houden om gericht te lijven op
waar we goed in zijn: kinderen en jongeren in hun kracht
zetten en hen door onze le en en productie

teviger in

de wereld te zetten.

Gekkoo i altijd diep men elijk ,
ta oe-door erekend, prikkelend,
uitdagend, (aan)rakend. Zowel
hilari ch en komi ch al
ontroerend, om chokkend, maar
altijd ver ra end. en ervaring ij
Gekkoo rengt je altijd waar je
nog niet wa . Of je nu komt al
leerling, toe chouwer of
medewerker. en verfri end ad
dat de men op een hoger plan
helpt rengen.
- recen ie op Face ook door A trid van everen * * * * *
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INHOUD
proloog Voorwoord
cene 1 Wie we zijn en wat we doen
cene 2 Wat we willen en waar dat goed voor i
cene 3 Wat we he

en gedaan en hoe dat ging

cene 4 Wat er op tapel taat en waarom
cene 5 Wat we gaan doen en voor wie
cene 6 Waar we op aan luiten en hoe
epiloog ijlagen (fl er en recen ie )

Voorwoord
Het feit dat Gekkoo reed 10 jaar e taat geeft aan dat
Gekkoo een ’fa riek’ i met potentie, een heldere vi ie en
een doelgerichte mi ie.
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Al deze punten worden uitge reid verwoord in dit
eleid plan. In de periode dat ik deel uitmaak van Gekkoo
i mij de gedrevenheid en de pa ie van de docenten het
mee t opgevallen. Teven i er een e tuur dat zich met
hart en ziel inzet voor Gekkoo. Daarnaa t zijn er vele
vrijwilliger die zich opwerpen en keihard werken tijden
de ver chillende productie die in de afgelopen 10 jaar zijn
opgezet . amen met nu ruim 100 leerlingen mag
Theaterfa riek Gekkoo zich terecht Fri , Maf en peel
noemen, maar vooral ook vooruit trevend in hun manier
van le geven waar ij re pect voor elkaar en de
maat chappij hoog in het vaandel taan.

We zijn nog lang niet klaar, we ontplooien nieuwe takken
zoal film, dan en chrijven. igenlijk moet je Gekkoo
gewoon meemaken tijden een voor telling of pre entatie
en je weet direct waar Gekkoo voor taat. De recen ie
liegen er immer niet om.

Ik en dan ook trot om getuige te zijn van en ij te
dragen aan de groei van Gekkoo.

Toon Jan en - voorzitter

cène 1 " Wie we zijn en wat we
doen "
Gekkoo geeft theater-, film- en dan le en aan kinderen
en jongeren in de regio Achterhoek. ovendien maken we
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ijzondere productie op plekken die nog nooit e peeld
zijn. We gaan voor kwaliteit en leggen de lat hoog. Gekkoo
taat ekend om het authentieke acteerniveau van haar
peler . Improvi eren, ontwikkelen en zelf maken he

en

ij Gekkoo hoge prioriteit. We ieden peler een podium
waarop ze kunnen chitteren. In het theater, op fe tival en
op ijzondere locatie .

De jong te peler zijn acht jaar en de oud te rond de
achttien. Ze komen vanuit de hele regio: Gaanderen, Ulft,
ilvolde, Gendringen, Lochem, Ter org, Doetinchem en
Winter wijk. Waar het om draait i dat ze pa ie he

en

voor theater, voor film, voor dan , voor creëren vanuit het
niet . Gekkoo iedt hen een plaat waar ze zichzelf
kunnen zijn en waar ze uitgedaagd worden, zichzelf
ontdekken en oven zichzelf uit tijgen. en ervaring die ze
meedragen voor de re t van hun leven.

Leerlingen komen uit de wijde omgeving naar ilvolde en
Gaanderen
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On pu liek i opge ouwd uit een rede leeftijd groep.
We krijgen de laat te jaren teed meer pu liek ij onze
voor tellingen dat ook van uiten de regio komt. We
teken veel tijd in het ereiken van nieuw pu liek door
productie te maken die actuele thema' onder de
aandacht rengen. Niet alleen zitten er veel jongeren ij
onze voor tellingen, ook veel volwa enen zijn fan van
onze productie .

teed vaker tromen onze leerlingen door naar
opleidingen in het veld. Vorig jaar wa dat 3 procent. Om
de drempel voor door troming lager te maken timuleren
we onze leerlingen de opleidingen te ezoeken en
pre entatie

ij te wonen. De leerlingen van Gekkoo die

nu op de opleidingen werkzaam zijn, vormen een rug
voor de leerlingen die we nu nog egeleiden. We willen
talenten ontwikkelen en leerlingen die oven het maaiveld
uit teken op een jui te manier edienen. We coachen
jongeren ij auditie van opleidingen op M O- en H Oniveau.

cène 2 "Wat we willen en waar
dat goed voor i "
MI I

Gekkoo i een creëer- en ontwikkelfa riek voor jonge
men en, met een focu op theater, film, chrijven en dan .
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en fa riek waar kinderen en jongeren zich kunnen uiten
en in contact komen met zichzelf, met kun t en met elkaar.
Waar ze zich kunnen ontwikkelen, elkaar in pireren, hun
meningen ij tellen en vormen. en fa riek ovendien, die
een experiment durft aan te gaan en ijzondere
voor tellingen op unieke locatie creëert. Gekkoo taat
voor fri e ideeën, maffe locatie en peel e
voor tellingen.

VI I

Gekkoo werkt vanuit de eigenheid van het kind en de
jongere. We dragen onze mi ie uit door hen op allerlei
manieren in aanraking te rengen met kun t. We gaan
voor kwaliteit, oprechtheid en geloofwaardigheid. We
werken 'naar innen' en 'naar uiten' toe. In de le en
'naar innen' voor de ontwikkeling van het kind en in de
productie 'naar uiten' door te werken met thema' die de
leerling ewu t maken van wat er in de wereld leeft.
Vanuit de kracht van ver eelding en de pa ie voor het
creëren, willen we in contact met on zelf en on pu liek,
de wereld leef aarder maken.

Onder cheiden

We zijn de enige in zijn oort in de Achterhoek. We
onder cheiden on door de aandacht die we geven aan
de leerling. We houden de groepen klein en de le en en
productie worden egeleid door profe ionele
https://spark.adobe.com/sp/design/page/b41ce90f-3372-4b31-b156-266732febade
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kun tvakdocenten. Daardoor kunnen de jongeren zich
ontwikkelen en zich uitleven in een profe ionele etting.
Het arti tieke eleid i erop gericht om te prikkelen en uit
te dagen, grenzen op te zoeken en ta oe te door reken.

Diver iteit

Met het aan ieden van theater-, film- en dan le en en
het reali eren van hoogwaardige productie dragen we ij
aan de diver iteit en de kwaliteit van het aan od in de
regio Achterhoek. Tegelijk zetten we de Achterhoek
cultureel op de kaart door ook mee te doen aan fe tival
uiten de regio of zelf

uiten de provincie Gelderland.

Het pu liek i vaak verra t over wat we maken en hoe we
de le en inhoud geven door vanuit de leerling te werken.
Dat vinden we erg leuk en het maakt on trot .

Inclu ie
ij Gekkoo willen we dat zoveel mogelijk kinderen en
jongeren meedoen. Wij vinden dat we in principe moeten
open taan voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen
en iedereen hoort er ij. Dat pro eren we te laten zien door
Gekkoo Uniek (zie verderop) waar ij we jongeren mét en
zònder een eperking amen laten creëren. Maar ook met
projecten al 'Rachid en Julia' en 'NACHTDROOM' waar
we amenwerken met

ri che nieuwe Nederlander . We

willen de drempel tot deelname verlagen ij Gekkoo. en
hand reiken om mee te doen en daarmee ijdragen aan
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meer zelfvertrouwen en handvatten om deel uit te maken
van onze maat chappij.

Inclu ie gaat een tap verder dan Integratie...

Vak cholen

teed vaker ieden we pa afge tudeerde docenten een
plek om ij Gekkoo projecten uit te voeren of le en erie
te ontwikkelen. Op die manier kunnen ze ervaring opdoen
en houden wij onze inzichten ij Gekkoo actueel. Onze
leerlingen doen mee aan kortlopende projecten op
vak cholen in Arnhem. Ander om etrekken we
regelmatig tudenten van Art Z Hoge chool voor de
Kun ten ij onze projecten of lopen tudenten van het
https://spark.adobe.com/sp/design/page/b41ce90f-3372-4b31-b156-266732febade
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tage. Daarnaa t zijn er contacten

met de PA O I elinge in Doetinchem.

cène 3 "Wat we he en gedaan en
hoe dat ging"
De afgelopen negen jaren zijn we gegroeid tot een
landelijk erkende ' chool' met meer dan honderd
leerlingen. Het aantal docenten dat op freelance- a i
werkzaam i , i in die jaren ge tegen tot acht. We geven
meer dan 500 le en per jaar. Daarvoor worden we teed
vaker ook op cholen gevraagd. ovendien maken we
jaarlijk meerdere productie op ijzondere locatie . Met
onze le en, pre entatie en productie

ereikten we de

afgelopen jaren gemiddeld 3.500 tot 5.000 kinderen,
jongeren en toe chouwer per jaar.

Gemiddeld volgen 80 leerlingen de wekelijk e le en ij
Gekkoo. We he

en een con tante in- en uit troom van

leerlingen. Per jaar tromen er 15-30 leerlingen in en
tromen 10-15 leerlingen uit. teed vaker ook (zie
hier oven) naar opleidingen in het kun tvakonderwij .

We vinden het elangrijk dat onze leerlingen naa t de
le en de mogelijkheid he

en om voor pu liek op te

treden onder profe ionele egeleiding. De ervaring die
de leerlingen opdoen ij een voor telling i van
on chat are waarde en taat garant voor een tevige tap
in hun ontwikkeling al

peler, maker en men .
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Organi atie

In 2019 e taat Gekkoo 10 jaar. egonnen met 6 leerlingen
in 2009, zijn we nu uitgegroeid tot een culturele tichting
met meer dan 100 leerlingen. We gaven de afgelopen
jaren le en aan meer dan 2000 leerlingen. innen
Gekkoo en op cholen. innen projecten werden meer
dan 3000 a i choolleerlingen ereikt. Leerlingen,
ouder en in tantie weten on

teed

eter te vinden en

zijn ekend met waar we on in onder cheiden. Het lijkt
erop dat we een recht he

en verworven te e taan.

Gekkoo i heeft in de afgelopen een geweldig team van
uitermate etrokken docenten, vrijwilliger (ouder ) en
(on etaalde) medewerker opge ouwd. Daarnaa t
trekken we per project medewerker op kortlopend
contract aan en he

en we een uitdijende kring van

vrijwillige etrokkenen. Geweldig om te merken dat we ij
de ri icovolle projecten die we elk jaar op tarten, op
zoveel men en een eroep kunnen doen.

Gekkoo heeft een tevig en etrokken e tuur, waarvan
de leden gemiddeld meer dan vier jaar ij de organi atie
etrokken lijven. Om het e tuur heen zijn men en actief
die on onder teunen op het ge ied van jaarrekeningen
en egrotingen.

We leveren een maximale output met een minimale
ezetting. De werkdruk i hoog en de invulling van
functie

reed. Om de kwaliteit van de afgelopen jaren
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ook in de toekom t te kunnen leveren, moet er op termijn
ruimte komen voor va te formatie. Dat geeft ru t in de
organi atie en op die manier kunnen we meer inzetten op
het uitdragen van onze vi ie en mi ie.

Financiën

We he

en geen tructurele u idie

ij Gekkoo. Alle

projecten worden ad hoc gefinancierd. Zijn er geen
voldoende middelen? Dan gaan projecten niet door of in
een uitgeklede ver ie. Onze docenten geven le en
worden etaald uit de le gelden die de leerlingen etalen.
Geen leerlingen (of onvoldoende), dan ook geen tart van
de le en. om compen eren we wat grotere le groepen
(maximaal 12) met groepen die we maar nauwelijk vol
kunnen krijgen, zodat ze toch kunnen doorgaan. De
productie zijn financiële waag tukken: het e tuur neemt
regelmatig een aanzienlijk ri ico door voor tellingen door
te laten gaan terwijl de dekking te veel 'leunt' op de
recette ij de voor tellingen. Dat moet een keer mi gaan,
zou je zeggen. Tot op heden he

en we het gered en zijn

alle initiatieven min of meer in alan afge loten.

Willen we meer inkom ten genereren en de drijvende
krachten aan Gekkoo kunnen lijven inden, dan moet er
tructureel geïnve teerd gaan worden in va te
formatieplekken. Met 1,5 fte zouden we een echte
degelijke organi atie kunnen op ouwen al dat
gecom ineerd wordt met een werkplek waar we 6
dagdelen per week ge ruik van kunnen maken (kantoor,
werkruimte en op lag). Daarmee kunnen we dan direct
https://spark.adobe.com/sp/design/page/b41ce90f-3372-4b31-b156-266732febade
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onze taak in de regio degelijker gaan vormgeven en onze
mi ie en vi ie reder uitdragen.

INKOM T N en UITGAV N

Inkom ten en uitgaven in de komende vier jaren.

tichting Gekkoo leunt voor meer dan een derde deel op
fond ijdragen en u idie . r zijn in oven taand plaatje
geen tructurele ijdragen terug te vinden. Daar willen we
over in ge prek gaan met de lokale en regionale
overheden. We teken nu veel tijd in de ad hoc aanvragen
en het zou ru t rengen in de organi atie wanneer daar
verandering in komt.
https://spark.adobe.com/sp/design/page/b41ce90f-3372-4b31-b156-266732febade

13/29

5-10-2018

Spark Page

cène 4 "Wat erop tapel taat en
waarom"
We willen doorgaan met waar we goed in zijn. Meer
kinderen en jongeren ereiken met onze le en, onze
werkwijze en de voor tellingen. Maar we willen niet
groeien ten ko te van onze kwaliteit. Du zullen we ook
een verdieping lag gaan maken. In de organi atie van
kantoor en e tuur en in de inhoud van le en en
projecten. Met de eperkte middelen waarover we
e chikken kunnen we maar een eperkte groei
doormaken. Onze udgetten en per onele ezetting laten
meer dan 20 % groei niet toe. We kunnen veel meer
leerlingen edienen, de docenten taan klaar en de
peellocatie in Lokaal5 iedt genoeg capaciteit. Maar
terker dan de groei i on

treven naar kwaliteit en

diver iteit altijd een aandacht punt: hoe kunnen we on
op alle vlakken ver eteren en profe ionali eren?

Par tner en amenwerking

We willen de amenwerking met andere organi atie
aangaan en on ver inden met partner waar we een 'klik'
mee he

en. De komende jaren zetten we de

amenwerking met KiCK Oude IJ el treek voort. Met
Cultuurmij Oo t zijn we in contact voor een peciaal
project 'Kra | kerf' rond de vluchtelingenpro lematiek in
amenwerking met het Onderduikmu eum in Aalten. We
he

en fijne contacten met Amphion Open waar we

onlang de vakjur prij weg leepten met de korte
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voor telling 'RUI '. Ook ekijken we de mogelijkheden met
Help Gewoon en tichting Oer terk om te kijken hoe we
onze le en in kunnen zetten ij kwet are groepen
jongeren. Voort zullen we lijvend contact houden met
peelplekken al de Achterhoek pektakeltoer en het
fe tival Doetinchem uitengewoon. We ouwen ook de
relatie met het Carolinapark-fe tival in Dieren uit. Tot lot
gaan we ook aan luiten op een nieuw initiatief waar ij we
al Gekkoo nauw etrokken waren: jor Creatief.
Hier innen ieden we in eer te in tantie le en voor
theater, film en dan aan. Leerlingen van de a i cholen
kunnen hierdoor eenvoudig kenni maken met Gekkoo.

P lannen

Voor tellingen - r zijn contacten met diver e auteur om
oeken te ewerken voor theater. Zo i er contact gelegd
met Tonke Dragt om een locatievoor telling ' rief voor de
Koning' te gaan maken. Ook zijn we in contact met Mark
Haddon, Ted van Lie hout en dward van de Vendel. We
geven hieronder een planning voor de komende jaren aan
en verwachten door verder vooruit te kijken meer ru t in
de organi atie te rengen. Zo willen we de arti tieke koer
vooraf al eter uitzetten, zonder dat we daar ij de
mogelijkheid om in te pelen op actualiteiten willen
uit luiten.

Gekkoo 10 jaar
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Ju ileum - Volgend jaar i een ijzonder jaar voor Gekkoo.
Dan e taan we 10 jaar! Daar gaan we uitge reid
aandacht aan e teden met peciale voor tellingen en
pre entatie . én daarvan i de reünie van alle leerlingen
die ij Gekkoo gezeten he

en. In totaal zijn dat ijna 500

leerlingen die de afgelopen jaren le gehad he

en ij

Gekkoo. Natuurlijk zullen we ook in het ju ileumjaar weer
een tenTOON organi eren, waarin alle pre entatie van de
le groepen getoond worden. Maar hoogtepunt moet de
locatievoor telling 'Hand up, A hole' worden; een
we tern met veel lap tick-elementen, live-muziek en
waarin zo veel mogelijk peler van Gekkoo kunnen
meedoen.

theaterfa riek

Theaterfa riek - de le en en de voor tellingen
verheugen zich in een groeiende elang telling. Ook de
komende jaren lijven de le en een elangrijke a i van
waaruit we onze mi ie vormgeven. Vanaf volgend eizoen
zal er ook een la oratorium genaamd Gekkoo LA
https://spark.adobe.com/sp/design/page/b41ce90f-3372-4b31-b156-266732febade
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worden opge tart. Hier innen zullen peler ruimte
krijgen om zelf aangedragen thema' onder egeleiding
van vakdocenten te onderzoeken. We merken dat
leerlingen ehoefte he

en om thema' te onderzoeken.

Waar chijnlijk gevoed vanuit de manier waarop we de
le en in teken: we willen timuleren dat leerlingen
zelf tandig gaan maken en du gaandeweg
onafhankelijker worden van dat wat wij al docententeam
aan ieden. In het Gekkoo LA i er ruimte voor
experimentele en themati che projecten die aan luiten op
de eleving wereld van de jongeren en waar ij actuele
onderwerpen onderzocht worden.

lmfa riek

Filmfa riek - ind 2014 worden er naa t de theaterle en
ook filmle en gegeven. Dat re ulteerde in 2016 in de
oprichting van Filmfa riek Gekkoo. innen deze le en
worden de leerlingen alle facetten van het filmvak
aangereikt. Zo i er aandacht voor een goed filmverhaal,
de manier waarop je dat verhaal in eeld rengt en hoe je
dat gefilmde verhaal uiteindelijk monteert. In de le en ligt
de nadruk op de eigen handtekening van de leerling: waar
ligt zijn/haar fa cinatie of waar wordt hij/zij door geraakt?

Nieuw i dat we vanaf volgend eizoen ook filmprojecten
gaan lanceren waar leerlingen uit de Filmfa riek
amenwerken met leerlingen uit de Theaterfa riek of
Dan fa riek. De am itie i om een peelfilm op te nemen
in de Achterhoek. en film die thematieken aan nijdt, die
leven ij de jongeren en gemaakt wordt door en voor
https://spark.adobe.com/sp/design/page/b41ce90f-3372-4b31-b156-266732febade
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jongeren. Ook i er de wen om vanuit Gekkoo een
filmi che amenwerking aan te gaan met andere
doelgroepen in de regio, zoal ouderen of vluchtelingen.

dan fa riek

Dan fa riek - het afgelopen jaar zijn er innen Gekkoo
kleine projecten opge tart om te komen tot een nieuwe
tak: Dan fa riek Gekkoo. Dat heeft gere ulteerd in een
amenwerking met KiCK Oude IJ el treek en vanaf
eptem er 2018 zullen er meer dan 400 dan le en
worden gegeven op de 21 a i cholen in de gemeente.
Dan fa riek Gekkoo coördineert het aan od en levert de
inhoud voor de le en en trainingen. ovendien krijgen de
leerkrachten op de cholen teamtrainingen aange oden
waardoor ze zelf in de kla met Dan aan de lag kunnen.
We hopen hiermee ook de Dan fa riek Gekkoo komend
jaar te vullen met gemotiveerde leerlingen. We he

en

afge tudeerde dan docenten aangetrokken van Art Z in
Arnhem en daarmee ook een a i voor le en of peciale
dan projecten ij Gekkoo.

chrijffa riek

chrijffa riek - regelmatig he

en we in epaalde

le groepen aandacht e teed aan het chrijven van
toneeltek ten en filmtek ten. We he

en gemerkt dat een

deel van onze leerlingen enorm ehoefte heeft om creatief
te chrijven. Docenten van de Hoge chool voor de
https://spark.adobe.com/sp/design/page/b41ce90f-3372-4b31-b156-266732febade
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en inmiddel al meerdere

work hop kunnen verzorgen ij Gekkoo.

Gekkoo UNI K

Gekkoo Uniek i een peciaal project dat we de afgelopen
jaren met ucce he

en opgezet. Jongeren mét en

zònder eperking werken amen aan voor tellingen.
In tromer krijgen eer t een jaar lang le in een veilige
omgeving om daarna door te tromen naar Theatertroep
UNI K. Onze laat te voor telling 'Ademen in het
Maanlicht' i

ucce vol ontvangen en we zijn druk met de

voor ereidingen van het volgende eizoen.
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Foto erie van Jacqueline O

ink voor 'Ademen in het Maanlicht'

Zomerkampen Gekkoo

In 2017 i Gekkoo ook met zomeractiviteiten ge tart in de
vorm van het Zomerkamp Gekkoo. Hier innen worden in
vier dagen tijd diver e work hop aange oden op het
ge ied van Theater, Film, Dan en chrijven. Onder
egeleiding van de vakdocenten werken de leerlingen aan
een pre entatie voor pu liek op de lotdag. De
Zomerkampen he

en niet alleen al doel kinderen en
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jongeren in aanraking te laten komen met wat we doen,
maar ook om in deze tille periode toch van on te laten
horen. Het Zomerkamp draagt ij aan een nieuwe
in troom van leerlingen voor het nieuwe eizoen. en
kwart van de deelnemer aan het kamp komt namelijk van
uiten Gekkoo.

cène 5 "Wat we gaan doen en voor
wie"
We gaan door op de inge lagen weg. We he

en een

e taan recht opge ouwd en willen onze manier van
werken lijvend onder de aandacht rengen. De lokale en
regionale per i on tot op heden gun tig gezind
ge leken. Dat doet on erg goed. Zij helpen on een
nieuw pu liek te ereiken en houden het e taande
pu liek op de hoogte.

Don't tell them, how them

We willen naa t onze core- u ine

(het geven van

le en) meer aandacht e teden aan het maken van
voor tellingen op locatie. Dat doen we ewu t niet alleen
omdat we dat een goede manier vinden om onze
leerlingen te laten groeien, we doen dat ook vooral om on
in de regio en daar uiten op de kaart te zetten en
daardoor een continue troom van aanmeldingen te
kunnen waar orgen. We kunnen wel teed uitleggen
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waar we goed in zijn, maar het i nog eter om het te
laten zien.

De komende jaren willen we du inzetten op het ewaken
van de kwaliteit van onze le en. Dat doen we door
profe ionele docenten te contracteren voor de le en en
hen mee te nemen in onze vi ie. We zijn door de jaren
heen teed meer overtuigd geraakt van dat on werk
re ultaat oplevert. We horen dat terug van het pu liek:
'Wat een pelniveau he

en de peler

ij Gekkoo...' en '...

zonder uitzondering goede peler ...'.

plannen

Voor de komende jaren taan de volgende le en en
productie op de planning: L T OP: we zijn nog druk met
de plannen ezig... 10 okto er rain torm met de
etrokken docenten...
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orgen van de toekom t

Willen we de plannen die we maken ook reali eren, dan i
meer tructurele per onele ezetting noodzakelijk. Zoal
gezegd: het huidige team taat onder druk. Al we meer
willen etekenen voor de regio, dan zullen we onze
projecten minder ad hoc moeten financieren. Daar i tijd
voor nodig en experti e in de vorm van fond enwerving
om dekking te vinden voor onze projecten. Die projecten
leveren weer meer aanmeldingen van leerlingen op en
daardoor kunnen de le en weer van tart gaan. Alleen op
die manier kunnen we Gekkoo orgen voor de toekom t.

cène 6 "Waar we op aan luiten en
hoe"
We zijn met Gekkoo 9 jaar actief in de regio. We willen dat
wat we kunnen en waar we terk in zijn ook delen met
https://spark.adobe.com/sp/design/page/b41ce90f-3372-4b31-b156-266732febade
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andere culturele organi atie . De Achterhoek gren t aan
Duit land, du daar liggen kan en in het kader van
internationale uitwi eling. We he

en contact gelegd

met Junge Uni in ocholt om te kijken of er
amenwerking mogelijk i . De gemeente Oude IJ el treek
i al etrokken ij organi atie en het plan i om te kijken
wat Gekkoo daarin etekenen kan. Ook he

en we in het

kader van een regeling ij het Fond voor
Cultuurparticipatie deelgenomen aan een 'Meet &
Match'-meeting in Dortmund om te kijken of we een
Duit e partner kunnen vinden waarmee we een
gezamenlijk concept kunnen uitwerken. De uregio heeft
prachtige mogelijkheden om een duurzame
amenwerking aan te gaan met een Duit e culturele
organi atie. We he

en on inge chreven ij de Tandem

(Cultuur zonder Grenzen) waar 400 onafhankelijke
culturele organi atie zijn aange loten. Dit jaar zaten we
aan tafel ij de Leader Achterhoek om te ekijken of we
een project in de regio kunnen op tarten waar taal
centraal taat. Met Cultuurmij Oo t willen we om de tafel
om in 2019 de voor telling 'K RF | kra ' (een theatraal
rei ver lag van een

ri che jongeman vanuit Aleppo naar

Nederland) in het voortgezet onderwij te pre enteren
gecom ineerd met le rief en nage prekken. We zijn
hiervoor ook in overleg met het Onderduikmu eum in
Aalten. r ligt een plan klaar voor amenwerking met
een

mfoni ch laa orke t om Mozart' Zau erflöte te

reali eren. In het kader van 75 jaar vrijheid, willen we in
2020 een locatieproject reali eren rond het drama van
Rademaker

roek in Var eveld.

Algemene gegeven Gekkoo
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Verantwoording: dit eleid plan i mede tot tand
gekomen dank zij een coaching traject van Cultuurmij
Oo t in Arnhem.

ijlagen
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Productie vanaf
2009 t/m 2018

Vanaf 2010 tot 2018 maakten we de oven taande voor tellingen
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Recen ie en
ar tikelen
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Recen ie en artikelen in de afgelopen jaren van Gekkoo
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