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Dit betekent Scala voor Hoogeveen:
*  jaarlijks volgen 5100 kinderen in het basisonderwijs lessen en workshops dans, 
  muziek, theater, musical, beeldend, media en urban arts middels het cultuurmenu en 
  Land van Scala

*  jaarlijks doen 1500 leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO mee aan
  workshops en projecten dans, muziek, theater, beeldend, media en urban arts 

*  jaarlijks ondersteunen en adviseren deskundigen van Scala alle scholen bij de    
   ontwikkeling van hun doorlopende leerlijn cultuur en bij de aanvraag van
  culturele landelijke subsidies, zoals Impuls Muziekonderwijs

*  jaarlijks volgen ruim 650 leerlingen tot 18 jaar lessen en workshops dans,
   muziek, theater, beeldend en urban arts in hun vrije tijd

*  ruim 50 jaar geschiedenis in Hoogeveen: deskundigheid, kennis, ervaring en 
  een groot netwerk binnen kunst en cultuur

*  Scala verzorgt voor leden van de muziekverenigingen Hoogeveense Harmonie, 
   Wilhelmina, Juliana de Bazuin, Prinses Irene de scholing in het instrument en 
  de werving van nieuwe leden

*   Scala geeft een grote groep kinderen in Hoogeveen een fijne plek en een stem 
  met de projecten Urban Arts en Young TV

*  Scala wordt ingeschakeld voor verbindende culturele activiteiten binnen het
  sociale domein

*  Scala is een belangrijke partner in het organiseren van U!TdagenD Hoogeveen,   
   het Hartje Winter Festival, de jeugdtheaterdag en tal van kleinere
  evenementen die het leven in Hoogeveen verrijken

*  Scala leerlingen en ensembles verzorgen jaarlijks optredens bij U!TdagenD
   Hoogeveen, Hartje Winter Festival, Kuiertocht, Cascaderun en in verzorgings-
  huizen in Hoogeveen

*  Scala vormt met Theater De Tamboer, Het Podium en Bibliotheek Hoogeveen/
  Verhalenwerf een sterk cultureel netwerk

Met al deze activiteiten is Scala Centrum voor de Kunsten een vitale schakel in het culturele 
leven en de culturele ontwikkeling van Hoogeveen en zijn inwoners. Een kloppend hart. 
In gevaar, nu de gemeenteraad heeft aangekondigd de subsidie stop te willen zetten. 
Vindt u dat dit hart in Hoogeveen moet blijven kloppen, 
dan kunt u helpen. 
Zeg JA SCALA en steun daarmee onze actie 
voor het behoud van cultuuronderwijs en -participatie voor 
bijna 10.000 kinderen en jongeren in Hoogeveen. 
Hang de poster op een zichtbare plek voor het raam en 
teken onze petitie op ontdekscala.nl. 

Zie ook de pagina zakelijk bekeken 
en kijk op ontdekscala.nl 
voor alle acties
  


