BEKNOPT ACTIVITEITENPLAN ARS 2022
ONZEKERHEDEN
Vanaf maart 2020 is ARS, net als de rest van Nederland onverwachts geconfronteerd met de
diverse overheidsmaatregelen bedoeld om de verspreiding van het Coronavirus tegen te
gaan. Een van de gevolgen ervan is geweest dat het lopende cursusprogramma (20-21) vanaf
half november gestopt is en dat dit ten tijde van het schrijven van deze notitie (18 mei 2021)
nog niet hervat is. Het cursusprogramma 20-21 is daarmee vrijwel in zijn geheel komen te
vervallen. Per eind mei moeten de inschrijvingen nog starten. In hoeverre we het
cursusprogramma 21-22 in zijn volledigheid kunnen uitvoeren is nog niet duidelijk.
Onderstaand een beeld van onze voornemens.
DE ACADEMIE
Voor het seizoen 2021-2022 hebben we 39 cursussen in het cursusprogramma staan. Omdat
sommige cursussen 2 of 3 maal tegelijk worden aangeboden, omvat het gehele programma
30 verschillende cursussen. In ons vaste programma zoeken we naar nieuwe inspirerende
thema’s en technieken waarbij kwaliteit, authenticiteit, vaardigheden en betaalbaarheid
centraal staan.
Veel aandacht zullen we blijven schenken aan lessen voor scholieren. Onder andere draaien
we de ‘Talentenklas’, speciaal voor leerlingen van 12-18 jaar in het middelbaar onderwijs.
Daarnaast willen we in de tweede helft van 2021 starten met kennismakingscursussen voor
leerlingen van 8-12 jaar en die in 2022 uitbreiden tot kennismakingscursussen voor 8-18
jaar. Tevens met verdiepingscursussen voor 8-18 jaar. Beide vormen als experiment en mede
afhankelijk van de subsidie die we daarvoor kunnen krijgen.
Relatief nieuw in ons aanbod zijn de zgn. Meesterklassen. Deze cursussen zijn voor cursisten
die het meesterwerk willen maken dat ze altijd al wilden maken maar niet deden. Het
komende jaar bieden we 2 masterclasses aan. Om de aspirant cursist kennis te laten maken
met het aanbod organiseren we ook dit jaar weer open dagen (in augustus en in april)
We verwachten met dit aanbod voor 2022 ongeveer 450 cursisten aan te trekken.
LEDENACTIVITEITEN
De ledenactiviteiten hebben de afgelopen periode ook wat stil gelegen en vooral een digitale
invulling gekregen. We gaan uit van de verwachting dat we naar het oude ‘normaal’ kunnen
terugkeren, ook voor wat betreft de ledenactiviteiten.
We willen het discours weer gaan aanvangen zodra dit mogelijk is. Basis voor het discours is
het discussiëren over het eigen werk. Reflectie op het eigen werk en de plaats die het
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inneemt binnen de actualiteit spelen daarbij een belangrijke rol.
De leden hebben regulier de mogelijkheid deel te nemen aan de wekelijkse werksessies en
de Werkplaats.
ARS streeft er naar meer leden aan te trekken, daarvoor wordt actief geworven. E.e.a.
binnen de uitwerkte beleidslijn. Belangstellende leden worden door een toetsingscommissie
beoordeeld.
Door het huidige nieuwe toelatingsbeleid trekken we nieuwe leden aan met voor ARS
nieuwe disciplines of vernieuwende stijlen. Het verlevendigt het kunstklimaat en trekt
andere bezoekers aan. In 2022 willen we 12 nieuwe leden erbij hebben. Ook in 2022 zullen
de leden intensief betrokken zijn bij activiteiten als BLOK, YoungstArs en Talentenklas.
DE GALERIE
ARS organiseert per jaar ongeveer 15 tentoonstellingen in onze eigen expositieruimte. Naast
de mogelijkheid voor leden om te exposeren bij ARS is er door veranderingen in het
tentoonstellingsbeleid meer ruimte voor werk van kunstenaars buiten ARS en nieuwe
combinaties. Ook worden er tentoonstellingen met gastcuratoren en
thematentoonstellingen ingepland. We zoeken tevens meer aansluiting bij activiteiten in de
stad. ARS is in gesprek om ook op andere plaatsen tentoonstellingen te gaan verzorgen.
Ook in 2022 organiseren we weer de tentoonstelling YoungstARS1, waar naar verwachting
zo’n 200 eindexamenleerlingen van het vak beeldende vorming hun afstudeerwerk laten
zien (juni 2022).
Ook aan de Kunstroute zal ARS een bijdrage leveren door de expositie van kunstwerken van
leden van ARS op de binnenplaats.
ARS is voornemens een bijdrage te leveren aan de culturele invulling van Leiden kennisstad
2022 ‘Science in the city’. Een en ander onder voorbehoud van voldoende financiële
middelen. Gedacht wordt aan speciale tentoonstellingen en ‘work in progress’ van
kunstenaars van ARS.
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
In mei 2021 is het strategisch beleidsplan door de leden vastgesteld. Dit plan omvat de
periode 2021-2025. In de komende periode zullen wij uitvoering gaan geven aan dit
strategisch beleidsplan.
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In seizoen 2020-2021 is dit niet doorgegaan vanwege sluiting van de middelbare scholen i.h.k.v. de
pandemie.
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AFSLUITING
ARS wil een ontmoetingsplaats zijn voor beeldend kunstenaars en hun publiek, discussies
entameren, kwaliteit uitdragen en de beste amateuristische kunstbeoefening bevorderen.
Wij hopen ook in 2022 daaraan weer een steentje te kunnen bijdragen.
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