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Met tips én kant en klare teksten voor

social media, persberichten,

nieuwsbrieven en handtekening.

De vijfde Maand van Amateurkunst gaat door – in digitale vorm!

Op 1 juni start iktoon, Maand van de Amateurkunst weer! Van beeldhouwen tot

muziek maken, dansen en poëzie. We vieren de diversiteit aan kunstzinnige en

culturele activiteiten. Dit vijfde jaar van iktoon is net wat anders dan normaal.

Met beperkte toegang tot concertzalen, buurthuizen, kerken en cafés én het

verbod op grote evenementen viert iktoon de creativiteit dit jaar grotendeels

vanuit huis. Dat doen we met het Grootste Dans- en Showorkest van Nederland

en de wedstrijd ‘Beste Amateurkunstenaars van Nederland’.

Als iktoon-coördinator of partner lever jij een belangrijke bijdrage aan het

PR

succes van deze unieke maand, en onze missie om iedereen in Nederland te

enthousiasmeren voor actieve kunst- en cultuurbeoefening.

Niet eerder werd het belang van kunst en cultuur zo zichtbaar als nu. Creatieve

TOOLKIT

activiteiten brengen plezier, troost en afleiding. Het verrijkt en verbindt mensen

met elkaar.

Deel het woord!

Met behulp van de praktische toolkit zet je ook dit jaar jouw regio in de

schijnwerpers en kun je je achterban activeren. Maak gebruik van de kant en

klare social media posts, persberichten en nieuwsbrief teksten. En doe inspiratie

op met tips voor online en offline activiteiten.

Zo hopen we ook dit jaar zoveel mogelijk mensen in Nederland te bereiken én

te activeren om ook creatief aan de slag te gaan.

iktoon 2020

WAT GAAN WE DOEN?

Grootste Dans- en Showorkest van Nederland!

Vijf jaar iktoon!

Doe mee!

Steelt jouw regio de show in het
Dit jaar vieren we vijf jaar iktoon, en dat doen we groots! Om dit te realiseren kun jij een belangrijke bijdrage leveren. Roep je

orkest? Barst jouw netwerk van
achterban op om mee te doen aan het Grootste Dans- en Showorkest van Nederland. Nodig lokale zangkoren, dansscholen,

podiumdieren?
theatermakers en andere verenigingen en individuen uit!

In de online toolkit staan kant en klare
Op 1 juni om 20.00u treden we samen op met muzikant Thijs Boontjes (o.a. bekend van DWDD). Zing, dans, speel, rap, acteer, teken

social media berichten, persberichten
of schilder mee. Alle creatieve uitingen zijn welkom.

en nieuwsberichten die je kunt delen

met jouw achterban om zo iedereen
Meer informatie

op te roepen voor deelname aan het

Grootste Dans- en Showorkest van

Nederland. Doe mee! Samen maken

we van iktoon weer een succes.

Grootste Dans- en Showorkest van Nederland

Op maandag 1 juni 20.00 uur organiseren we samen met muzikant Thijs Boontjes (bekend van DWDD) het Grootste Dans- en

Showorkest dat Nederland ooit heeft gekend. Iedereen kan meedoen! Gewoon vanuit huis. Zing, dans, speel, schrijf, rap,

acteer, film, teken of schilder mee. Luid deze unieke zomer feestelijk in samen met ons en de zes miljoen andere

amateurkunstenaars die Nederland telt. Alle creatieve uitingen zijn welkom. Ook als groep!

'Alles wat ik kan'

Thijs Boontjes heeft speciaal voor het
Hoe doe je mee?
vijfjarig bestaan van iktoon het lied
Deelnemen is eenvoudig en gratis. Iedereen kan zich, via www.iktoon.nl aanmelden voor het orkest. Op maandag 1 juni treden
'Alles wat ik kan' geschreven. In de
we samen op voor heel het land via Zoom én livestream op Instagram en Facebook.
videoclip vieren we de diversiteit

aan amateurkunsten . Met de
Online Dans- en Show Masterclasses
songtekst en bladmuziek kan
Geen écht live concert zonder generale repetitie, toch? Op woensdag 20 mei en woensdag 27 mei om 20.00 uur kun je gratis
iedereen mee zingen en spelen.
deelnemen aan de online Dans- en Show Masterclasses van Thijs Boontjes. Leer het lied meespelen en meezingen, ontmoet

honderden mede-orkestleden en amateurkunstenaars, doe inspiratie op en heb vooral veel lol samen.
Treed samen met op! Deel de video,

lyrics en bladmuziek. En nodig vooral
Meer informatie

je achterban uit ook mee te doen.

WAT GAAN WE DOEN?

Beste Amateurkunstenaar van Nederland

Iktoon challenge

Thema challenge
Dit jaar starten we met een nieuwe jaarlijkse wedstrijd! We gaan op zoek naar de

Beste Amateurkunstenaar van Nederland. Van line dancing en straatfotografie tot

houtbeeldhouwen en vloggen. Alles mag! Iedereen kan meedoen.

Nu langzaam maar zeker de

eerste stappen worden

gezet om de corona-

Roep alle creatievelingen in jouw regio en uit je netwerk op om ook hun kunsten te

maatregelen soepeler te

maken, kijken we ook
tonen. Wie weet komt de Beste Amateurkunstenaar van Nederland uit jouw

reikhalzend uit naar de
achterban!

zomer. Ondanks de

omstandigheden gaan we
Hoe doe je mee?

met elkaar van de zonnige
Deelnemen is heel eenvoudig. Upload, via iktoon.nl, een foto of video van je

periode genieten, hem
kunsten met als thema: Maak de zomer. En deel op Instagram of Facebook met

ervaren, zien, horen, voelen
#iktoon #<provincie> #wattoonjij

en vieren want iktoon

bestaat 5 jaar!
Ga de strijd aan met elkaar. Op 30 juni kiest de jury bestaande uit muzikant Thijs

Boontjes, breakdancer Redouan Ait Chitt (Redo) en presentator Mandy Woelkens

Daarom is het thema van
de winnaar per provincie. Naast de felbegeerde titel ontvangen de winnaars pr-

iktoon dit jaar: Maak de
ondersteuning en professionele portretten van zichzelf.

zomer!

Meer informatie

Doe mee!

Zit het meest creatieve talent in jouw achterban?

In de online toolkit staan kant en klare social media berichten, persberichten en

nieuwsberichten die je kunt delen met jouw achterban om zo iedereen op te roepen voor

de iktoon challenge. Doe mee! Samen maken we van iktoon weer een succes.

WAT GAAN WE DOEN?

Creatieve activiteiten zichtbaar maken

Portretten

Sharing is caring

Ook dit jaar zetten we weer de

Organiseren verenigingen en individuen in jouw omgeving creatieve activiteiten tijdens

diversiteit aan amateurkunstenaars in

iktoon? Deel het! Roep op alle creatievelingen in netwerk op hun kunsten te delen

de spotlights. We gaan op zoek naar

met #iktoon #wattoonjij. Zo kan iedereen zien hoeveel er te doen is tijdens de Maand

hun verhalen en vragen hen: wat

van de Amateurkunst.

brengt kunst en cultuurbeoefening

jou? Met deze portretten tonen we

hoe kunst en cultuur mensen verrijkt en

verbindt.

Ken jij amateurkunstenaars met mooie

Doe mee!

verhalen? Deel je suggestie en korte

In de online toolkit staan kant en klare social media berichten,
motivatie met info@iktoon.nl. We

proberen zoveel mogelijk

bijzondere verhalen te delen via ons

platform.

persberichten en nieuwsberichten die je kunt delen met je

achterban om zo iedereen te enthousiasmeren voor de Maand

van de Amateurkunst. Doe mee! Samen maken we van iktoon

weer een succes.

Meer inspiratie

Maak je activiteit aan

Opent jouw netwerk de digitale deuren en organiseren jullie online tutorials of voorstellingen via

livestream? Zet jij een intiem evenement op voor de buurt of als verrassing voor een lokale

zorginstelling? Zet ook dit jaar jouw activiteit op de iktoon agenda en promoot deze in jouw

netwerk. Zo weten deelnemers van iktoon wat er allemaal te doen is, en nemen we jouw

activiteit waar mogelijk mee in de pr van het landelijke campagneteam.

Meer informatie

HOW TO: ONLINE ACTIVITEITEN

Maand van de Amateurkunst

Tuorials via social media

Aan de slag met Stories

Het geven van tutorials via social media kan zorgen voor leuke interactie en enthousiasmeert op een
Mensen blijken meer tijd te besteden aan het bekijken van
laagdrempelige manier nieuwe kunstvormen te ontdekken. Benieuwd? Kijk hoe deze culturele partijen het
Stories dan aan het scrollen door hun normale feed. Hoe
aanpakken:
zet je die optimaal in? Bestaande educatieprogramma’s en

verdiepingsverhalen bieden een goede basis voor
Dans tutorials van Nationale Opera & Ballet
interactieve uitdagingen en wedstrijden.
Diverse tutorials van Kunstbende

Game design workshops van maX Music
Ga voor een interactieve opdracht. Open Verhalen op
Theaterlessen van Buro Bis
Instagram, klik op maken, scroll naar vragen. Voorbeeld:

creativity break van LerenvanKunst.nl

Organiseer een quiz. Open Verhalen op Instagram, klik

op maken en scroll naar quiz. Op Facebook kun je poll

kiezen.

Daag uit met een wedstrijd. De leukste inzendingen

krijgen een prijs. Voorbeeld van Groninger Museum:

Duik in de lappenmand, maak je eigen bevrijdingsro en

Ga live!

Online werk tonen

Ga live op Facebook en Instagram! Livestreams

Door je werk digitaal te tonen, vergroot je

worden door veel mensen gezien omdat deze niet

je zichtbaarheid bij relevante journalisten

verdwijnen in het algoritme. Ze staan als eerste in de

die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe

rij bij de verhalen. Daarnaast krijgen al je volgers een

inspiratie.

deel op social media met #Groningermuseum.

melding als je een live video start. En nadat de

opnames zijn gestopt kunnen mensen de video ook

Ook bereik je een groter en meer divers

nog bekijken. Kijkers gegarandeerd!

publiek. Zo scoorde het Rotterdams

Samenkomen via Zoom

Philharmonisch Orkest afgelopen maand
Met het verbod op grootschalige evenementen zoeken
Haal je inspiratie uit de livestream voorstelling van

een megahit met een thuisconcert. Het

Het Zuidelijke Toneel.

aantal vertoningen (op 21 april '20 ruim 2,6

Of haal alles uit de kast en doe als DGTL die het

miljoen views) van deze video is hoger

grootste digitale festival ooit organiseerde.

dan het aantal bezoekers dat zij jaarlijks

we naar alternatieve manieren om samen te komen. Een

goed platform daarvoor is Zoom. Tot 100 mensen kun je

gratis bij elkaar brengen. En iedereen kan in beeld zijn! In dit

filmpje leer je stap voor stap hoe Zoom optimaal te
verwelkomen in de concertzalen.
gebruiken. Nodig bijvoorbeeld al je koorleden uit en treed

samen op! Zo scoorde het Rotterdams Philharmonisch

Orkest afgelopen maand een megahit met een thuisconcert.

HOW TO: ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Maand van de Amateurkunst

Wat mag wel/niet?

Evenementen zijn in beginsel verboden

tot 1 september 2020. Maar bioscoop-,

theater-, concertzalen en muziekscholen

mogen vanaf 1 juni maximaal 30 bezoekers

tegelijk ontvangen. Dit aantal is inclusief

personeel. Musea en monumenten met

een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni op

basis van reservering open.

Creativiteit door de brievenbus
Meer informatie

Verras buren, vrienden, familie of mensen die wel wat zomer in hun huis

kunnen gebruiken met een beeldende kunst door de brievenbus of

gesproken kunst via de telefoon . Laat je inspireren door deze bezorger van

Het Parool en deze dichters aan de lijn.

Orgaiseer een terrasconcert

Vanaf juni mogen de buitenterrassen voor het eerst sinds de coronacrisis

voorzichtig weer open. Vier dit met een terrasconcert!

Breng kunst en cultuur in de buurt

Tips en richtlijnen

Er is ruimte voor in totaal dertig personen en wordt er 1,5 meter afstand

gehouden

Schrijf gedichten op de ramen van verzorgtehuizen, of

verras mensen met een tuinconcert. Breng kunst en

cultuur bij mensen thuis.

Het terras is besloten en dus niet vrij toegankelijk

Creëer een gratis account op Eventbride. Hiermee kun je bezoekers

uitnodigen, aanmeldingen zonder moeite bijhouden en reminders met

een definitief programma uitsturen.

Maak een Facebook evenement voor meer zichtbaarheid en nodig

mensen uit

Werk samen met een lokale radiozender die het concert livestreamt

Laat je inspireren door deze dichtende kunstenaar

die een Nationale briefschrijfdag organiseerde.

Maak samen met jouw achterban één groot

kunstwerk! Zie hoe CultuurCompaan dit eerder

aanpakte.

Muziek thuisbezorgd! Organiseer coronaproof mini

optredens bij de mensen in de tuin of voor het

balkon.

iktoon, Maand van de Amateurkunst

www.iktoon.nl

Op initiatief van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en

Amateurkunst) en Stichting WAK Nederland (Week van de Amateurkunst)

OVER DE

bundelen partners in de kunst- en cultuursector de krachten onder de

noemer iktoon - kunst van iedereen. Samen organiseren we de kaders, de

landelijke publiciteit en landelijke activiteiten zoals het Open

Atelierweekend en de finale van Kunstbende. De iktoon-maand wordt

ORGANISA-

gerealiseerd dankzij de vele beoefenaars en organisaties die tijdens de

maand juni hun kunsten tonen.

Vragen?

Het campagneteam van iktoon is te bereiken via:

TOREN
Karlijn Vriend

info@iktoon.nl

06 22218312

iktoon 2020

