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Personalia

Naam:

Anna Ide Oerlemans

Geboren:

11-08-1957 te Rotterdam

Adres:

Sint Hubertus 181, 6713JT Ede

Telefoon:

06-13635409

Mail:

a.i.oerlemans@gmail.com

Website:

gitaarschoolannaoerlemans.nl

Opleiding en diploma’s

1975 -1982

Brabants Conservatorium studierichting klassiek gitaar
-1980 onderwijsakte B
-1982 diploma Uitvoerend Musicus

Cursuscertificaten

1987

Basiscursus economie, Open Universiteit Nijmegen

1988

Bedrijfskunde 1 en 2, Open Universiteit Nijmegen

1990

Diplôme de Langue Française, Alliance Française

Werkervaring

1979 - heden

Muzikale loopbaan.
-1979 -1985 gitaardocente muziekschool Midden-Langstraat
-1979 - heden diverse recitals
-1984 waarnemend docent hoofdvak gitaar Conservatorium Arnhem
-1985 oprichting eigen gitaarschool
-1985 - heden docente aan eigen gitaarschool
-2012 - heden docente gitaar Stichting Muziekschool Scherpenzeel

2003 - heden

Eigen onderneming voor tekst, advies en fondsenwerving.
-Schrijven van diverse teksten voor folders, kranten, jaarverslagen en

kinderboeken.
-Initiëren en schrijven van een boek over de historie van de wijk
Schuytgraaf in Arnhem ‘Gespiegeld in de Rijn / 8000 jaar Schuytgraaf’.
-Organisatie rond catalogisering, uitgave overzichtspublicatie en website
van het werk van grafisch kunstenares Lydia Oerlemans.
Initiëren van sociaalartistieke projecten in een Arnhemse Vogelaarwijk en
het organiseren daarvan.
-MFC Presikhaven: sloopactie, eerste steenlegging en openingshandeling,
en verschillende projecten om het MFC ‘aan de wijk te brengen’.
-Park Presikhaaf: bouw Tijdelijk Theehuis, groots diner in park voor
vrijwilligers uit de wijk, bouw Theetafel met mozaïek en diverse wijkgerichte
optredens.
-Bouw van vijf BuurtBanken i.s.m. buurtbewoners en Kunstenaars&Co.
Beoordelen en (her)schrijven van projectplannen voor derden.
-Edu-Art, advies en organisatie in cultuureducatie
-Stichting KinderKunstKaravaan
-Kunst in de nieuwbouw van stichting Pleyade
-Stichting GANG
-Budo Sport Arnhem
-Fotoproject voor slooppanden van woningcorporatie Vivare
-Arnhem aan zee
-Festival Brasserie Dudok
Verzorgen subsidieaanvragen.
-Stichting Lydia Oerlemans: overzichtpublicatie (gehonoreerd)
-Gemeente Arnhem: Tijdelijk Theehuis, Theetafel en BuurtBanken
(gehonoreerd)
-Edu-Art advies en organisatie in cultuureducatie: diverse cultuureducatieve
en erfgoedprojecten voor scholieren (grotendeels gehonoreerd)
-Stichting KinderKunstKaravaan: productie ‘07 en ’10 (gehonoreerd)
-Stichting GANG: Van Onderlangs tot Paradijs (Made in Arnhem)
-Budo Sport Arnhem: uitbreiding sportaccommodatie (gehonoreerd)
-Arnhem aan zee: presentatie publicatie cultureel netwerk
-Festival Brasserie Dudok

