
Beste vriend/-in,

Hierbij stuur ik u de vijfde nieuwsbrief van Art-Mobile.
Als blijk van waardering voor uw vriendschap en bijdrage,
houd ik u graag op de hoogte van onze activiteiten.
Reacties zijn zeer welkom.

Met vriendelijke groet,
Eric Schulp
Oprichter Art-Mobile



In deze vijfde nieuwsbrief vindt u informatie over de ontwikkelingen binnen Art-Mobile. Het
docententeam is veranderd en er is een nieuw workshopaanbod ontwikkeld. Verder heeft Art-Mobile
een nieuwe service: het verhuren van muziekinstrumenten. Ook komen de(s)preekkunsten van 
Eric  Schulp aan bod. Op 15 april 2011 gaf hij een workshop aan de Hogeschool van Alkmaar en op 
30 oktober sprak hij tijdens het Wergelmir Festival. In het interview leert u weer één van de 
docenten van Art-Mobile kennen. Deze keer is muziektherapeute Corinna Tacke aan de beurt.
Met vriendelijke groet,
Eric Schulp Oprichter Art-Mobile

Op het ogenblik zijn er twaalf individuele leerlingen. Hiervan leert één leerling schilderen. De 
overige elf zijn muziekleerlingen. Art-Mobile heeft een nieuw workshopaanbod ontwikkeld 
voor (grotere) organisaties. Deze workshops bestaan allemaal uit groepsactiviteiten. U kunt het
aanbod lezen op http://shulp.home.xs4all.nl/documenten/workshops_Art-Mobile.pdf

Art-Mobile heeft een nieuwe docent. Sander Buijk is beeldend kunstenaar en werkt voor Art-Mobile
in de regio Rotterdam. Van harte welkom! Loes Broere, Henriette Schröder en Samara Bertsch zijn
voorlopig helaas gestopt met hun werkzaamheden.

Op 15 april 2011 gaf Eric Schulp een workshop op een studiedag aan de Hogeschool van Alkmaar.
De workshop had als titel ‘Muziek: Functie en/of emotie?’ Kijk voor meer informatie op 
www.muziekenz.org
Op 30 oktober 2011 sprak Eric tijdens het Wergelmir Festival over zijn ervaringen na de uitreiking
van de Wilma Straver-Bosprijs, die hij in 2009 heeft ontvangen. Meer informatie is te vinden op
www.muziekfestival.wergelmir.nl

Het kerstconcert op 19 december 2010 was een groot succes. Om deze dag 
niet te hoeven vergeten wordt u een dvd aangeboden met prachtig 
beeldmateriaal. U kunt deze dvd bestellen door € 15 over te maken op 
9605062 t.n.v. MR Muziekspeciaal Den Haag o.v.v. Kerstconcert.

Velen van u hebben de jaarlijkse bijdrage van € 10 al geautomatiseerd bij 
de bank. Hartelijk dank voor deze bijdrage. Hiermee kan Art-Mobile haar 
bekendheid nog meer vergroten. Mocht u uw bijdrage voor 2011 nog niet
hebben overgemaakt, dan kunt u dit alsnog doen op rekeningnummer 
3565796 t.n.v. Art-Mobile.

Art-Mobile biedt sinds dit jaar een nieuwe service aan; verhuur van muziekinstrumenten.
Het assortiment bestaat uit elektrische piano’s, keyboards, (bas)gitaren, drumstellen, violen en
dwarsfluiten. Kijk op www.art-mobile.nl voor meer informatie en de prijzen.

De volgende nieuwsbrief voor vrienden van Art-Mobile zal in oktober 2012 verschijnen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van Art-Mobile. Wilt u de nieuwsbrief op 
een ander post-of e-mailadres ontvangen? Stuur dan een e-mail naar art-mobile@xs4all.nl
Ook als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dat per mail doorgeven.
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Corinna Tacke

“Lachen is zo belangrijk”

Hoeveel leerlingen heb je via Art-Mobile?

“Ik heb nu drie leerlingen. Twee zijn autistisch en één is meervoudig beperkt. Hij heeft het
Pitt Hopkins Syndroom. Ik had eerst zes leerlingen, maar drie moesten helaas stoppen door de 
bezuinigingen in het PGB. Bij de autistische kinderen zijn we onder andere bezig met het leren 
van sociale vaardigheden. Voor de meervoudig beperkte jongen biedt mijn begeleiding vooral 
een mogelijkheid tot communiceren en ontspanning.”

Wat maakt jouw werk zo leuk?

“Het is elke keer weer anders. Ik vind het leuk om met mensen te werken. Eerst wilde ik eigenlijk
altijd geneeskunde studeren, mensen helpen. Nu kan ik muziek maken en tegelijkertijd anderen 
helpen. Muziek staat op de voorgrond, maar ondertussen werk je aan heel veel andere dingen.
Zoals contact maken en luisteren naar een ander. Ik vind het leuk om naar oplossingen te zoeken 
en te zien dat het werkt.”

Welke eigenschappen heb je nodig om jouw werk te kunnen doen?

“Ik denk dat het heel belangrijk is om inlevingsvermogen te hebben; je kunnen verplaatsen in je 
cliënt. Als je niet begrijpt waarom hij doet zoals hij doet, kun je hem niet helpen. Onbegrip komt
natuurlijk vaak voor in het dagelijkse leven. Dat mensen denken: "Wat doet die persoon raar." Ze
kunnen er niets mee. Je moet ook sensitief zijn. Zodat je aanvoelt dat iemand iets niet leuk vindt,
zonder dat hij dat hoeft te zeggen. En je moet natuurlijk kunnen luisteren. Anders kom je niet
achter iemands behoefte. Soms moet je je aanpassen aan iemand, mee kunnen gaan, flexibel zijn.
Ik merk dat ik bij de een anders ben dan bij de ander. Soms heel druk, een andere keer weer heel
rustig. Dat moet je aanvoelen. Je moet het leuk vinden om te werken met mensen die niet
helemaal standaard zijn. Als ze merken dat je het leuk vindt, dan gaat het ook heel goed.”

Hoe kijk je naar de toekomst?

“Ik maak me wel zorgen om de bezuinigingen in het PGB. Hoe lang kan het nog zo doorgaan? 
Daar heb ik ook veel contact over met de ouders. Soms hebben ze al brieven gehad en moet ik een
verslag schrijven over de lessen die ik geef. Met het PGB wordt het heel spannend. Ik zie gewoon 
dat er behoefte aan is, dus ik begrijp niet hoe ze kunnen gaan bezuinigen. Zoals ik al vertelde zijn 
er drie echt weggegaan door de bezuinigingen in het PGB. Dat is echt heel jammer; moeten stoppen
omdat er geen geld is. Terwijl cliënten er zoveel baat bij hebben!”

Wat wil je nog graag vertellen over je werk?

“Ik vind het gewoon heel leuk! Dat individuele aspect. Je komt bij mensen in huis, wat best
spannend is. Mensen moeten je vertrouwen. En ik vind lachen, plezier maken met mijn cliënten 
heel belangrijk.”


