Art-S-Cool als spiegel van culturele diversiteit
Art-S-Cool is dé kunstschool uit de Haagse Schilderswijk en is er voor alle kinderen en hun omgeving,
die van huis uit minder snel in aanraking komen met kunst. Door professionele kunstenaars en
vormgevers in te zetten, inspireert Art-S-Cool kinderen hun creatieve vermogen te gebruiken,
nemen ouders hierin mee en stimuleren talentontwikkeling. Dat doet ze op scholen, in buurthuizen,
bibliotheek, openbare ruimte en in het eigen lesatelier in de Schilderswijk.
Art-S-Cool is gevestigd in de multiculturele Schilderswijk met wel liefst honderd verschillende
nationaliteiten. Meer dan 92% heeft een andere culturele achtergrond. Art-S-Cool ziet het als haar
taak deze culturele diversiteit te spiegelen in haar organisatie op alle fronten.
Programmering
Met kwalitatief kunstonderwijs en -projecten draagt Art-S-Cool bij aan de creatieve, sociale,
cognitieve en talentontwikkeling van kinderen. Art-S-Cool zet kunstparticipatie in als verbindend
element om kinderen afkomstig uit verschillende culturen en sociale klassen met elkaar in contact te
brengen en sociale cohesie te bevorderen. Vanuit deze missie creëert Art-S-Cool jaarlijks enkele
projecten voor de wijk. Aan deze sociaal-artistieke projecten werken veel kinderen mee.
Een van deze projecten was Schilderswijk Catwalk tijdens het Schilderswijkfestival in 2014. Onder
leiding van de kunstenaars van Art-S-Cool maakten kinderen kleding, hoeden, kostuums, tassen en
accessoires van recycle materiaal. Voor ouders en publiek showden de modellen hun kleding op de
Schilderswijk Catwalk. Fotograaf Henriëtte Guest maakte van ieder kind een modelfoto. Deze
prachtige foto’s waren tijdens de Kinderboekenweek in de Centrale Bibliotheek te bewonderen.

In 2015 initieerde Art-S-Cool wijkprojecten, zoals De Haagse Dierentuin en het Koninkrijk der
Kinderen. Op het Schilderswijkfestival werden gigantische Haagse dieren gemaakt door kinderen uit
twee totaal verschillende stadswijken, de Schilderswijk en Duinoord, in een fantastische parade
geshowd. Tijdens het Koninkrijk der kinderen filosofeerden zo’n 100 kinderen hoe zij een koninkrijk
zouden inrichten, als het gaat om onderwijs, grondwet, steden en natuur, koningschap, economie.
Deze thema’s hebben vorm gekregen in onder meer nieuwe wetteksten, mobiele marktkraampjes,
Koninklijke galakostuums, maquettes van moderne schoolgebouwen en landschappen. In een
tentoonstelling in bibliotheek Schilderswijk is het Koninkrijk der Kinderen gepresenteerd aan elkaar,
aan de buurt en aan burgemeester Jozias van Aartsen.
Publiek
Met de kunstactiviteiten weet Art-S-Cool kinderen en hun ouders met verschillende culturele
achtergronden te bereiken. In de aandachtswijken waar ze met name actief is, is kunst niet
vanzelfsprekend. Door haar kwaliteit, enthousiasme en vooral door binding, ervaren de deelnemers
op een laagdrempelige manier, hoe bijzonder en plezierig creativiteit kan zijn.
De kunstenaars sluiten met hun lessen en projecten aan bij de behoefte van de deelnemers. Zij
stemmen hun pedagogisch-didactisch handelen, cursusmateriaal, werkvormen af op de diverse
doelgroepen.
Partners
Art-S-Cool werkt nauw samen met onderwijs-, cultuur- wijkgerelateerde partners. Op stedelijk
niveau werkt Art-S-Cool samen met de stedelijke partner CultuurSchakel, kenniscentrum voor
cultuuronderwijs en amateurkunst. Onder meer is Art-S-Cool betrokken bij de leerlijn
Cultuuronderwijs op zijn Haags, de Haagse uitwerking van Cultuureducatie met kwaliteit, die onder
auspiciën van CultuurSchakel wordt ontwikkeld.
Art-S-Cool is partner van 12 Brede Buurtscholen, waar we voor kinderen en ouders kunstonderwijs
aanbieden. Daarnaast zijn er samenwerkingen met diverse culturele instellingen en festivals, de
Haagse musea, theaters, bibliotheken, cultureel erfgoed stichtingen, cultuurankers, en met
wijkgerelateerde partners zoals de buurthuizen, wijkfestivals en zelforganisaties. Voor projecten
wordt Art-S-Cool ondersteund door de gemeente en fondsen.
Personeel
Art-S-Cool is een collectief van professionele kunstenaars en vormgevers dat kinderen inspireert hun
creatieve vermogen te gebruiken en neemt ouders mee in de talentontwikkeling van hun kind. Het
interdisciplinaire en intercultureel collectief wordt desgewenst uitgebreid met gastdocenten met
een eigen beeldende of culturele expertise. Dat kan zijn een modeontwerper of een Arabische
dichter. Ook op bestuurlijk niveau van Art-S-Cool is diversiteit verankerd in de beleidscyclus, in
de samenstelling van het bestuur krijgt de Code Culturele Diversiteit ook daar inhoud.

