
Projecptlan WOODROCK (werktitel) 

Samenwerking Houtclub Ede en Rockin’ Old School Cultura, Malkander Ede, FCP 

Aanleiding 

Directe aanleiding is de behoefte voor te bouwen op het succes van Rockin’ Old School (ROS) in 

Cultura Ede. ROS bereikte in een jaar tijd namelijk ruim 70 senioren waarvan er ruim 50 een keer 

acht weken deel uitmaakten van een band en daarmee minstens één keer op het popodium van 

Cultura of een lokaal podium stonden. De deelnemers bleven het hele jaar betrokken bij ROS door 

middel van de ROS POOL, de ROS HUB (sociëteit) en de onuitwisbare herinnering aan het ROS-

avontuur. 

Naast de groei die Rockin’ Old School laat zien – van 4 bands in het eerste jaar naar 7 bands bij de 

start in september 2017 van het tweede jaar -  zoeken we naar uitbreiding van kunstdiscipline. 

Uitbreiding van het avontuur. Na vooroverleg gaat Cultura met ROS een samenwerkingsverband aan 

met Houtclub Ede en is besloten het project WOODROCK in een projectplan inclusief werkplan en 

begroting vorm te geven teneinde daarop een definitief besluit te nemen.  

Houtclub Ede 

In de afgelopen twee jaar is Houtclub Ede gegroeid van 50 naar 150 deelnemers die het mooi vinden 

om met hout te werken. Dit kan overdag, op vaste basis, op één of meer dagdelen in de week. Ook is 

het mogelijk in de werkplaats op incidentele, meer projectmatige basis in de werkplaats te werken. 

1/3 van de deelnemers bestaat uit vrouwen. 

In de werkplaats worden niet alleen nieuwe dingen gemaakt, er worden ook kasten, onderdelen van 

boten en meubels opgeknapt. Het bewerken met hout kan op vaste basis op een of meer dagdelen in 

de week. Deelnemers maken producten voor zichzelf, voor familie en kennissen. Ook worden 

producten gemaakt voor markten en braderieën. www.houtclub-ede.nl 

In de samenwerking met Rockin’ Old School wordt de nadruk gelegd op een kunstzinnig aspect. 

Rockin’ Old School 

In het afgelopen jaar is Rockin’ Old School in Ede gegroeid van 0 tot ruim 54 deelnemers die het leuk 

vinden (weer) in een band te spelen. In opeenvolgende edities van 8 weken met steeds een 

eindpresentatie (ROS PAKT UIT) bouwen de deelnemers in een eigen band een groeiend repertoire 

op dat meer en mee op lokale podia ten gehore wordt gebracht. www.rockingoldschool.nl 

Samenwerking in WOODROCK 

De beoogde samenwerking komt tot uiting in een periodiek hoogtepunt. Voor ROS is dat steeds - na 

acht weken van voorbereiding - de eindpresentatie ROS PAKT UIT. WOODROCK komt tot uiting 

voorafgaand, tijdens en na afloop van ‘ROS PAKT UIT’ en op andere door de houtclub zelf te bepalen 

momenten in het jaar. ROS PAKT UIT trekt steevast een groot publiek, veelal bestaande uit familie, 

vrienden, collega’s en kennissen. We verwachten dat de beeldopbouw (assemblage) en –demontage, 

voorafgaand en van afloop van een eindpresentatie een ander, ook ‘houtminnend’ publiek aantrekt.  

http://www.houtclub-ede.nl/
http://www.rockingoldschool.nl/


WOODROCK TOTEM? 

Het idee is dat de samenwerkende partijen een professioneel beeldend kunstenaar vragen een 

ontwerp te maken voor een kunstzinnig werk bestaande uit hout. De kunstenaar treedt daarna op de 

achtergrond en beperkt zich tot begeleiding van de uitvoering en bewaking van het concept.  

Het ontwerp bestaat uit losse onderdelen. Elk onderdeel wordt door een deelnemer gedurende een 

periode van 8 weken – samenvallend met der periode waarin ROS-deelnemers hun repertoire 

instuderen –  bewerkt om uiteindelijk samen met de overige onderdelen samengevoegd te worden 

tot een compleet kunstwerk. Een feesteljke opbouw, voorafgaand aan een eindpresentatie ROS PAKT 

UIT en na afloop daarvan een even feestelijke demontage.  

Het kan gaan om een beeld van enkele meters hoog, breed, lang, maar ook om een stonehenge-

achtige ínstallatie’ van hout. De kunstenaar let bij voorkeur bij het bedenken van het ontwerp op een 

link met Rockmuziek . 

Werkplan  

- Nadere ontwikkeling van het idee 

- Verdeling van de organisatorische taken 

- Fondsenaanvraag  

- Werving van deelnemers 

- Locatie vrijmaken  

- Materialen inkopen 

- Rooster maken 

- Deelnemers begeleiden 

- Vervoer 

- Assemblage en demontage 

- Terugblik en evaluatie 

Tijdlijn 

- 02-02-12018  WOODROCK manifestatie 

- Week 8   02-02 

- Week 7   26-01 

- Week 6   19-01 

- Week 5   12-01 

- Week 4   15-12 

- Week 3   08-12 

- Week 2   01-12 

- Week 1   24-11 

- November 

o Voorbereiding start 

o Werving deelnemers 

o Fondsaanvraag 

 



Financiën 

- Organisatie 

o Projectplan en dekkingsplan 

o Fondsenaanvraag 

o Werkplan 

- Marketing & Communicatie 

o Acquisitie 

o Promotie 

o Registratie (Youtube) 

- Begeleiding 

o Deelnemers 

- Kunstenaar 

o Ontwerp en begeleiding 

- Materialen 

o Hout 

o … 

- Machines  

o Afschrijving etc. 

o … 

- Ruimte 

o Huur 

o … 

- RPU 

o Vervoer 

 Assemblage 

 Demontage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


