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Het coronajaar 2021   

Goed nieuws!? 

Bij het schrijven van dit voorwoord viel mijn oog op een stukje uit een brief aan onze 

cursisten van begin januari 2022: “Goed nieuws! De locaties van Kunstencentrum Venlo 

mogen vanaf maandag 17 januari 2022 weer open voor publiek”…Vanaf maandag 17 

januari mogen onze lessen, cursussen en workshops weer fysiek gegeven worden op één 

van onze locaties.” 

Eén zin die in feite verwoordt dat het in 2021 allemaal anders was. Telkens opnieuw 

moest iedereen zich aanpassen aan de nieuwe en andere corona- maatregelen.  

Locaties moesten tijdelijk zelfs geheel sluiten en kunst- en cultuurbeoefening kreeg een 

(grotendeels) online karakter. Uiteindelijk hebben we in 2021 kunst- en cultuurbeoefening 

opnieuw uitgevonden. Dit heeft erin geresulteerd dat 2021 een uitdagend jaar is 

geweest, waar het Kunstencentrum Venlo uiteindelijk veel van zijn klanten heeft kunnen 

behouden en er nieuwe klanten bijkwamen. Daar zijn we best trots op, maar zeker ook 

onze klanten erg dankbaar voor.  

Hoewel 2021 dus een bijzonder jaar was, betekent dit nog niet dat er in 2021 geen goed 

nieuws te melden was. Corona- tijd bracht met zich mee dat er creatief is nagedacht 

over het opzetten van nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld de weekend workshops of 

de cultuurterras activiteiten. Ook heeft Kunstencentrum Venlo nieuw aanbod ontwikkeld 

in de vorm van kortlopende cursussen. Omdat die een groot succes zijn gebleken gaan 

we daar uiteraard in 2022 gewoon mee door.  

Naast het aanbod op het gebied van cultuureducatie zijn in 2021 veel nieuwe projecten 

cultuurparticipatie opgezet. Veel mensen konden op die manier even de druk die 

corona op ons heeft gelegd, vergeten en gewoon lekker bezig zijn met kunst en cultuur. 

Met IkToon lieten we zien hoe in 2021 dagelijks amateurkunstenaars vanuit hun 

thuissituatie volop de kunsten bleven beoefenen. Samen met de amateurverenigingen 

werd door ons onder de naam Cultuurdeler een corona herstel- en innovatieprogramma 

voor verenigingen in de gemeente Venlo opgezet. En met het online platform 

www.cultuurinvenlo.nl met de bijbehorende socials zoals Facebook en Instagram is 

Kunstencentrum Venlo uitgegroeid tot dé plek van centrale informatievoorziening over 

kunst en cultuur in de gemeente Venlo, voor én door Venlonaren. 

In 2021 sloten we met Lokaal C onze eerste vierjarige periode als penvoerder voor de 

regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK2) in Noord-Limburg succesvol af en startten 

we met de uitvoering van CmK3 2021-2024. 

Wij zijn er trots op dat het Kunstencentrum Venlo dit allemaal samen met de 

medewerkers en met onze klanten heeft kunnen doen. En niet te vergeten samen met al 

onze subsidiënten die bereid zijn gebleken een en ander ook in corona- tijd te willen 

financieren. 

In het jaarverslag 2021 kunt u nog eens op uw gemak nalezen, op welke wijze 

Kunstencentrum Venlo samen met u kunst en cultuur heeft beoefend en beleefd in 

corona- tijd. Zo gezien was 2021 een jaar vol  

Goed nieuws!! 



 

 

 

 

 

 

  

TALENTONTWIKKELING 
De afdeling Talentontwikkeling richt zich op de 

artistieke talentontwikkeling van Venlonaren. Dit doen 

we door middel van kunsteducatie, middels cursussen 

en workshops. We zetten vakdocenten in voor 

structurele doorgaande kunstvak- leerlijnen zoals 

muzieklessen op scholen. Onze docenten hebben oog 

voor ieders talent. Door een fysiek podium te bieden 

aan culturele talenten, stimuleren we de ontwikkeling. 

Dit doen we door zelf of in samenwerking met 

(culturele) partners exposities en optredens te 

organiseren. 

 



 

Cursussen en workshops 
We zien het als onze missie om amateurkunstenaars zo goed mogelijk te 

helpen, ze beter te maken in hun kunstbeoefening en ze een leukere en 

zinvollere invulling te geven van hun vrije tijd. Dat doen we door o.a. het 

geven van cursussen & workshops. 

De dansafdeling van Kunstencentrum Venlo heeft momenteel ongeveer 290 

cursisten. Ze zijn meermaals per jaar te zien op diverse podia in Venlo. Door de 

corona maatregelen is er dit jaar een mooie dansfilm gemaakt ter vervanging 

van de jaarlijkse dansvoorstelling. Iedereen die graag een instrument wil leren 

bespelen of zanglessen wil volgen kan terecht bij onze muziekafdeling. 

Kunstencentrum Venlo verzorgt de muziekopleiding voor veel 

amateurverenigingen in de omgeving. De cursisten krijgen naast de 

individuele aandacht ook alle mogelijkheden om zich in groepsverband 

verder te ontplooien. Er zijn 595 cursisten muziek. 470 cursisten ofwel 

kunstenaars ontwikkelen hun talenten in de beeldende kunst, mode en 

fotografie. Middels onze vooropleiding kunst zijn ook in 2021 weer diverse 

cursisten aangenomen aan de kunstacademie of designacademie.  

 

  



 

 

  

Vakdocenten 
Samen met het primair onderwijs heeft Kunstencentrum Venlo een duurzame 

ontwikkeling op gang weten te brengen op het gebied van muziekonderwijs. 

Door middel van workshops, projecten en de inzet van vakdocenten hebben 

veel schoolkinderen op diverse manieren kennis gemaakt met de 

verschillende disciplines van cultuureducatie. Om continuïteit te waarborgen 

zullen de coaching- en scholingstrajecten door onze vakdocenten de 

komende jaren voortgezet worden. Door middel van training en coaching op 

de werkvloer krijgen leerkrachten binnen het primair onderwijs voldoende 

bagage om zelf o.a. muziekles te geven. Zo kunnen ze op die manier meer of 

nieuwe talenten van hun leerlingen ontdekken. Om deze ontwikkeling een 

impuls te geven, onderzoeken we samen met de school en eventueel de 

muziekvereniging hoe we muziekonderwijs een plek kunnen geven binnen de 

school. Via de bijdrageregeling voor muziekonderwijs van Stichting Klankkleur 

Limburg zijn er voor een aantal scholen mooie projecten ontwikkeld. Onze 

vakdocenten krijgen binnen Kunstencentrum Venlo een divers na-  

/bijscholingsaanbod aangereikt. Dat doen we door middel van 

‘Samenscholing’ en ‘Het Kapitaal’. 

 



 

 

 

  

Bieden van een podium 
Kunstencentrum Venlo wil amateurkunstenaars zo goed mogelijk helpen ze 

beter te maken in hun kunstbeoefening en daardoor leuke en zinvolle invulling 

geven aan de vrije tijd. Door deze activiteiten wordt de gemeente een 

aantrekkelijke plek om te wonen en leven.  

Denkt u bij het bieden van een podium o.a. aan: 

Exposities in de Goltzius Galerie en exposities in samenwerking met Museum 

van Bommel van Dam, verdiepings cursussen en workshops, 

voorspeelmomenten en optredens, Venloos Solistenconcours, Examens (via 

landelijke certificering), nieuwe samenspelmogelijkheden, Pop/Jazz festivals, 

optredens, Euregionale strijkers Play-inn, Scratch Jazz, medewerking 

Passiespelen, dansvoorstellingen (in samenwerking met 

amateurverenigingen). Helaas hebben een groot aantal van deze 

activiteiten, door coronamaatregelen in 2021 helaas niet kunnen 

plaatsvinden. 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

CULTUUR EN SAMENLEVING 
Cultuur als middel bij het vergroten van de 

leefbaarheid in de wijken of als leermiddel in de 

scholen?  

Onze afdeling Cultuur & Samenleving richt zich op de 

inzet van cultuur als middel voor persoonlijke én 

maatschappelijke ontwikkeling.  

Kunstencentrum Venlo zorgt voor de inbedding van 

kunst en cultuur in het onderwijs (cultuureducatie) en 

sociaal maatschappelijk domein (cultuurparticipatie). 

 



 

  

Cultuureducatie 
Het is de missie van Kunstencentrum Venlo om kinderen en jongeren zoveel 

mogelijk te leren over kunst en cultuur én cultuur zo goed mogelijk in te zetten 

bij het leren van andere (levens)lessen. We richten ons daarbij op het primair 

onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. 

Binnen de (corona)mogelijkheden organiseerden we in 2021 voor het primair 

en voortgezet onderwijs: eenmalige en doorlopend kortlopende activiteiten 

op basis van aanvraag door de school. Zo bereikten we 6.261 leerlingen en 30 

scholen. In het project Check zorgden we als partner van Cultuurpad dat een 

11- tal scholen de kansen van mediakunst in de klas verkenden én zelf aan de 

slag gingen. In het kader van Lokaal C/ Cultuureducatie met Kwaliteit 

rondden we de periode CmK2 af met een bereik van 13.676 leerlingen, 109 

Scholen, 989 leerkrachten en de betrokkenheid van 74 culturele partners over 

de afgelopen vier jaren. Samen met partners in Noord Limburg startte het 

avontuur CmK3 – 2021-2024. In 2021 startten we de nieuwe CMK- periode met 

expedities waaraan partners uit onderwijs en culturele partners deelnamen. 



 

  

Lokaal C 
In 2021 sloten we met Lokaal C onze eerste vierjarige periode als penvoerder 

voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK2) in Noord Limburg af en 

startten we met de uitvoering van CmK3 2021-2024. We werkten daarbij 

samen met de scholenkoepels verenigd in de Stichting Cultuurpad. Dankzij 

Lokaal C spelen we in primaire onderwijs én in het culturele veld een grote rol 

bij de ontwikkeling van betere cultuureducatie. 

Zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering van Lokaal C werkten we ook in 

2021 intensief samen met het onderwijs en het culturele veld. Middels 72 grote 

en kleine expedities werken we van 2021 tot en met 2024 aan de ontwikkeling 

van inspirerend cultuuronderwijs. Belangrijkste thema’s daarbij zijn 

Curriculumvernieuwing in het PO, Alternatieve samenwerkingen tussen 

onderwijs en cultuur, toegankelijkheid (zowel sociaal en fysiek), cultuurmakers 

en maakplezier bij leerlingen. 

* voor Lokaal C verschijnt aansluitend bij de voorwaarden van het Fonds voor 

Cultuurparticipatie, de gemeente Venlo en de Provincie Limburg een 

afzonderlijke verantwoording. 



 

 

  

Cultuurparticipatie 
Het is de missie van Kunstencentrum Venlo zoveel mogelijk mensen kennis te 

laten maken met kunst en cultuur door actieve deelname te stimuleren en 

cultuur in te zetten om mensen zoveel mogelijk aan de samenleving te laten 

meedoen. 

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door coronamaatregelen. Dat betekent dat 

niet alles doorgang vond zoals beoogd, maar met elkaar vonden we 

alternatieven. Bijvoorbeeld de maand van de amateurkunst, onder de 

noemer van IkToon portretteerden we in juni dagelijks amateurkunstenaars die 

vanuit hun thuissituatie volop de kunsten bleven beoefenen. Samen met 

amateurkunstverenigingen ontwikkelende we de Cultuurdeler, een corona 

herstel- en innovatieprogramma voor verenigingen in de gemeente Venlo.  

Met Het Kapitaal hebben we vanaf 2021 een programma waarmee we de 

komende jaren cultuurmakers koppelen aan maatschappelijke uitdagingen. 

Als trotse mede-initiatiefnemer en participant van de Cultuurimpuls werkten 

we in 2021 aan de transitie van het stimuleringsfonds om vanaf 2022 de 

actieve rol als aanjager en uitvoerder van de programmalijnen uit de 

impactagenda op ons te nemen. 



 

 

 

  

Cultuurcoaches 
Met de gemeente Venlo werkten we intensief samen om te komen tot een 

aangescherpte positionering van de Venlose Cultuurcoaches. 

De cultuurcoaches van Kunstencentrum Venlo zijn er voor het hele culturele 

veld en speelden in 2021 een verbindende en aanjagende rol. Ze waren 

zichtbaar in de Venlose samenleving en brachten mensen bij elkaar om ze te 

verbinden, inspireren en activeren. Door constant in dialoog te zijn met het 

culturele en sociaal -maatschappelijke veld wisten ze wat de talenten en 

vraagstukken zijn die actueel zijn in Venlo.  

De rol van cultuurcoach is in eerste instantie die van verbinder; daarnaast zijn 

de coaches klankbord, ontwikkelaar, scout, informator en inspirator. 

Cultuurcoaches zijn nadrukkelijk betrokken bij netwerkbijeenkomsten voor 

amateurkunstverenigingen en cultuurmakers, en bij de uitvoering van de 

Cultuurimpuls Venlo en activiteiten ter bevordering van cultuurparticipatie. Het 

online platform www.cultuurinvenlo.nl met de bijbehorende socials zoals 

facebook en Instagram zijn uitgegroeid tot dé centrale informatievoorziening 

over kunst en cultuur in de gemeente Venlo, voor én door Venlonaren. 

http://www.cultuurinvenlo.nl/


 

 

 

Samenwerkingen 
Als netwerkpartner speelt Kunstencentrum Venlo een 

verbindende en aanjagende rol in de regio Venlo. 

Wij zijn de ontwikkelmotor van kunsteducatie en 

cultuurparticipatie in de gemeente Venlo. Het 

aantal en de intensiteit van samenwerkingen neemt 

toe. Een overzicht van enkele 

samenwerkingspartners in 2021. 

AKKOORD PO | ASTRID ROOX FOTOGRAFIE | ATELIER ASCHWIN 

BREUR | ATELIER RB | BABS | BAM ATELIER | BIBLIOTHEEK VENLO | 

BREINKRACHT| CULTURA VENRAY | CULTUURPAD | DANCE 

SHARON HABETS | DANSANT | DANSHUIS VENRAY | DANSSTUDIO 

LISELOTTE GIJSEN | DCKL | DJ ACADEMY VENLO | DOE JE MEE | 

DOMANI | DORENEE | DRUMFANFARE BLERICKSE HERTEN | EVA 

GEUTJENS | EVEN BESTAAT NIET | FANFARE DE ECHO HOUT-

BLERICK | DE NIEUWE SCENE | FONTYS | FORTIOR | FS MUSIC 

PRODUCTIONS | GALERIE WILMS | GIES BACKES | GILDE 

OPLEIDINGEN | CAECILIA BLERICK | SEMPRE AVANTI TEGELEN | 

HARMONIE ST. ANTONIUS LOMM | HARTETCIRCULAIR | HERMAN 

VERWEIJ | HET GELUID | HOLE IN ONE MUSIC | HUIS VOOR DE 

KUNSTEN | HUMANS OF VENLO | IKTOON | JAN & KO | JANNEKE 

VAN TUIJL | JUST4FUN | KARAKTER | DE TIENDSCHUUR | KEROBEI 

| KIM LEE WONG | KINDERMUZIEKWEEK | KREISMUSIKSCHULE 

VIERSEN | KONINKLIJK PHILHARMONISCH GEZELSCHAP VENLO | 

KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA TEGELEN | KONINKLIJKE 

FANFARE VENLO | KUNST UIT HET VUISTJE | LIMBURGS MUSEUM | 

LKCA | MAGNEET | MEDIA INN | MIGHTY ONE | MIKE ROELOFS | 

MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM | MUZIEKVERENIGING BOEKEND 

| FANFARE VELDEN | MV VALUAS VENLO | NADOMEDIA | 

ODAPARK | BUITENGEWOON | PASSIESPELEN | POPPODIUM 

GRENSWERK | REGENTAG |ROBBERT & WILLEM SUILEN | SAS | 

SCRATCH JAZZ | SHOWORKEST HARMONIE FORTISSIMO VENLO  | 

SLIM | SOCIETEIT PRINS VAN ORANJE | TECHKICKS | TEUN VERBEEK 

DESIGN | THEATER DE GARAGE | THEATER DE MAASPOORT | 

THEATERRABARBER | TOETTOUT THEATER | TRUMPERCUSSION | 

URBAN DANCE STUDIO | VISUEEL VERTALER | VOCALSHOP ANYA 

STRAATMAN | VRIENDEN VAN BIBI | WERELDPAVILJOEN 
 



 

Media 

www.kunstencentrumvenlo.nl  

• In 2021 trok de website 22% meer bezoekers dan in 2020. 33.215  

bezoekers in 2021 ten opzichte van 27.198 bezoekers in 2020.  

• Het aantal online inschrijvingen voor een cursus nam met ± 44% 

toe tot 976 online inschrijvingen. 

 

www.cultuurinvenlo.nl 

• 6.710 (115%) meer bezoekers in 2021 dan in 2020. In het totaal 

kwam dit neer op 12.500 bezoekers in 2021.  

 

@KunstencentrumVenlo 

• Het aantal volgers nam toe (+137) tot een totaal van 

1981 volgers.  

• Met ruim 138.000 weergaven en 1.900 interacties was 

er ook meer verbinding met de volgers dan in 2020.  

 

@CultuurinVenlo 

• Dankzij ruim 176.000 weergaven en bijna 2.500 reacties groeide 

het aantal volgers op Facebook uit tot een totaal van 1460 

(+14%). 

 

@kunstencentrumvenlo 

• De zichtbaarheid op Instagram nam toe met 39.589 

weergaven (8.681 in 2020) en 2.660 betrokken 

accounts (576 in 2020).  

• Het aantal volgers groeide gestaag (+200) tot 859.  

  

@cultuurinvenlo 

• De interactiviteit op Instagram nam toe dankzij diverse 

campagnes: 155.632 mediaweergaven zorgden voor 10.230 

betrokken accounts.  

• 345 sloten zich als vaste volger aan bij Cultuur in Venlo wat 

neerkomt op een totaal van 2.201 volgers. 

http://www.kunstencentrumvenlo.nl/
http://www.cultuurinvenlo.nl/


 

 
              2021  

 

Aantal leerlingen en cursisten       1.353 

 

 

Cultuureducatie bereik leerlingen        6.261  

 

 

Cultuurparticipatie bereik deelnemers            1.790 

  

 

 

Cultuurcoaches inzet uren        2.200   

    

 

 

Subsidie                934.000 

 

 

Eigen inkomsten             454.000 

 

  

 

Totale Omzet          1.388.000 

  



 

 

 

https://youtu.be/Qkl2O_31XsE
https://youtu.be/KzO47Lx28i0
https://youtu.be/hLxjpluMtvw
https://youtu.be/T8HOBH9A4To
https://youtu.be/fAvkyoH8Xbc
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