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Barbara Brouwer en Marc van Kessel zijn de initiatiefnemers van 
CHV Academy, Circle of Talent. Samen met collega’s en partners 
uit het bedrijfsleven, onderwijs, kunstonderwijs en de gemeente 
Meierijstad bouwen zij aan de Circle of Talent.

Barbara Brouwer, directeur en Marc van Kessel, 
coordinator Muziek en CHV Academy, Phoenix Cultuur

Film bekijken? Scan de QR code

Goed en structureel kunstonderwijs is 
onmisbaar bij de talentontwikkeling van 
onze kinderen en jongeren.”

“

Zoektocht naar  
creatief talent

Talent ontdekken en ontwikkelen

Kinderen en jongeren die hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Daar staat CHV Academy,  
Circle of Talent Meierijstad voor. 

Die ontdekkingstocht begint op school met structureel kunstonderwijs door professionals van  
CHV Academy. Tijdens deze lessen leren kinderen en jongeren om met dans, theater, muziek of 
beeldende kunst te uiten wat zij van binnen voelen. In hun vrije tijd kunnen de jonge  
enthousiastelingen bij verschillende professionele cultuuraanbieders en in talentklassen  
hun talent verder ontwikkelen, om eventueel door te stromen naar een mbo- of hbo-(kunst)
vakopleiding zoals het conservatorium of de kunstacademie.

Natuurlijk hoeft niet elk kind een kunstprofessional te worden. De Circle of Talent staat voor het 
ontdekken van talent, hoe bescheiden ook. Door kunst leer je jezelf kennen, krijg je een andere kijk 
op de wereld, ontwikkel je je creativiteit en krijg je meer zelfvertrouwen. Daar heeft iedereen wat aan!

CHV Academy  
kinderkoor zong voor 
koningin Maxima

160 basisschoolleerlingen uit heel 
Meierijstad vormden 10 september 
2018 het CHV Academy kinderkoor. 
Samen verwelkomden zij koningin 
Máxima tijdens haar bezoek aan 
CHV Noordkade. De koningin 
opende daar Theater De Blauwe Kei 
en nam een kijkje in de  
Cultuurfabriek in Veghel.



Erik Jansen, Directievoorzitter Rabobank Uden/Veghel

Ontwikkeling begint op school, in de breedtekunst

Docenten van CHV Academy geven structureel kunstlessen op alle 
basisscholen in de gemeente Meierijstad. Tijdens deze lessen 
komen alle kunstdisciplines aan bod. Ook op het voortgezet 
onderwijs zijn pilots gestart die in overleg met collega’s van de 
scholen worden doorontwikkeld naar structurele lessen. 
Met inspirerende lessen en enthousiaste docenten wordt talent 
gestimuleerd. Het resultaat? Creatieve denkers en makers voor de 
toekomst, die aansluiten bij de maatschappij,  
het bedrijfsleven en het onderwijs.

DE BREEDTEKUNST IN 
HET ONDERWIJS

De nieuwe Tal Wilkenfeld...
...of de toekomstige advocate die 
weet welke toon zij moet aanslaan.

Muziek verbindt, maakt vrij en geeft ruimte aan 
emoties. Daar geloof ik heilig in. In de financiële 
wereld is veel aandacht voor cognitieve kennis. 
Natuurlijk is dat heel belangrijk. Je kunt nog zoveel 
kennis hebben, maar om te verbinden, in contact te 
komen met anderen en creatieve oplossingen te 
vinden, is meer nodig. Muziek, kunst en cultuur geven 
deze talenten, die je in je hele leven toegevoegde 
waarde brengen, onbegrensde ruimte. Daarom 
steunen wij de Circle of Talent.”

“



The Circle of Talent is uniek, en ik zou het fantastisch gevonden 
hebben als dat er in mijn tijd ook geweest was.”

“

Film bekijken? Scan de QR code

In ons gezin konden we kiezen tussen sporten of muziek. Ik heb super 
gesport maar nooit een noot leren lezen. Dat heb ik altijd heel jammer 
gevonden, omdat ik muziek in de breedte zo ongelooflijk kan waarderen. 
Daarom is het zo belangrijk dat iedereen de kans krijgt om met muziek 
kennis te maken, en dan op professioneel niveau. Sporten en muziek: het 
heeft toch allebei te maken met oefenen, doorzettingsvermogen en vooral; 
wie je daarbij kan begeleiden.”

Ellen Minkels, Initiatiefneemster TEDxVeghel

TALENTONTWIKKELING 
IN DE VRIJE TIJD

De nieuwe 
hiphop-champ 
Kai Tholen...
...of de bestuurder van straks die alle moves kent.

Kunst maakt gelukkig

Inderdaad: kunst maakt gelukkig. Voor de een is dat dansen, voor de ander het bespelen van een 
instrument. Bij CHV Academy organiseren we in samenwerking met verschillende cultuurpartners 
uit Meierijstad talentklassen voor onder meer dans en muziek. Talenten krijgen hier – in hun vrije 
tijd – van de juiste coaches de meer intensieve begeleiding die nodig is in deze fase van hun  
ontwikkeling. Dit gaat verder dan ‘gewone’ kunstlessen: ook individuele portfoliobegeleiding of de 
voorbereiding voor audities horen daarbij. Daarnaast kunnen de talenten regelmatig optreden of 
exposeren. Zo bouwen zij aan hun vaardigheden, zelfvertrouwen en presentatieskills.

“



Herman Molenaar, Managing Director en CFO Vanderlande Industries

In a world of technology, a believe in people.”“

De creatieve ontwikkeling van onze medewerkers 
staat hoog in het vaandel. Zij moeten individueel en 
samen het verschil maken. Wij geloven  
onvoorwaardelijk in de Circle of Talent!”

SAMENWERKING (KUNST)
VAKOPLEIDINGEN

Kunst voor de toekomst

De talentklassen van CHV Academy zijn de ultieme voorbereiding voor vooropleidingen en 
vakopleidingen zoals het conservatorium, de kunstacademie of de dansacademie. 
De lijntjes met deze mbo- en hbo-opleidingen zijn kort, waardoor de jongeren op een vloeiende 
manier kunnen doorstromen.

Wordt het uiteindelijk toch geen kunstvakopleiding of toekomst in de kunstensector?  
De kunstlessen, coaching, talentklassen en masterclasses zijn zeker niet voor niets! Dankzij de 
skills, ervaring en bagage is de jongere klaar voor een mooie creatieve toekomst. Een nieuwe crea-
tieve geest, die we hard nodig hebben in onze maatschappij, in het bedrijfsleven en het onderwijs.

De nieuwe 
Claudia de Breij...
...of de toekomstige accountmanager 

die door haar schitterende presentatie 
nieuwe klanten binnenhaalt.

“



“

Frits van Eerd, CEO Jumbo Supermarkten en ambassadeur CHV Academy

Ieder mens heeft een talent.”“

Met kunst en cultuur kunnen talenten tot bloei komen. 
Daarom is het zo belangrijk dat we hierin investeren en 
dat iedereen de mogelijkheid krijgt zijn of haar talent te 
ontdekken. En als je je creatief kunt ontwikkelen, kun je 
vaak beter improviseren en ga je anders naar zaken 
kijken. Daar heb je je hele leven profijt van.”

De nieuwe Jeroen Bosch...
...of de manager van de toekomst die op  
een creatieve manier leidinggeeft.

Met CHV Academy, Circle of Talent investeren we samen in onze toekomstige kunstenaars, dansers, 
theatermakers en musici, maar ook in onze toekomstige ondernemers, medewerkers en collega’s. 

DE CREATIEVE GEEST 
VAN DE TOEKOMST

Skills voor de toekomst
Onze maatschappij verandert snel. De kinderen die 
nu op school zitten, krijgen in de toekomst banen 
die we nu nog helemaal niet kennen. Hoe zorgen 
we dan dat zij de juiste kennis en skills hebben 
voor die toekomstige banen? Wij geloven dat  
structureel kunstonderwijs van een professional 
daarbij helpt. Zo inspireer je kinderen en voorzie je 
ze van de juiste kunstzinnige en creatieve bagage 
voor de toekomst. Ze leren samenwerken,   
ontwikkelen hun creatief denkvermogen en dus 
oplossingsvermogen, en ze krijgen doorzettings-
vermogen, respect voor elkaar en betere 

communicatieve vaardigheden. Bovendien 
worden kinderen en jongeren gelukkig als 

ze met kunst bezig zijn, en gelukkige 
kinderen zijn goed voor de 

maatschappij.



CHV ACADEMY 
CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad
Verlengde Noordkade 10-12 5462 EH Veghel
0413-782010
www.chvacademy.nl
info@chvacademy.nl

CHV Academy, Circle of Talent is een initiatief van Phoenix Cultuur, 
het centrum voor kunst- en cultuuronderwijs in Meierijstad.
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Bouw mee aan de nieuwe creatieve geesten van 
de toekomst! Word partner in onze cooperatie  
van onderwijs, bedrijfsleven, gemeente en 
kunstonderwijs. 

CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad is een coöperatief samenwerkingsverband tussen 
verschillende partijen die gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de talentontwikkeling van 
kinderen en jongeren in hun gemeenschap. Investeren in CHV Academy, Circle of Talent is investeren in een 
bruisende gemeenschap waar het fijn en goed wonen, werken en recreëren is, nu en in de toekomst. 
Dankzij donaties vanuit het bedrijfsleven en investeringen van gemeente en onderwijs in Meierijstad kunnen 
alle activiteiten van breedtekunst, via talentklassen in de vrije tijd, naar topkunst uitgevoerd worden. Bekijk hier onze partners!




