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Inleiding  

 
In 2020 heeft corona ertoe geleid dat veel mensen nog meer hebben 

kunnen ervaren dat Kunstencentrum Venlo dé culturele ontwikkelmotor 

voor mens & samenleving is. Toen corona in maart 2020 Nederland in 

zijn greep kreeg, heeft Kunstencentrum Venlo nieuwe activiteiten 

opgezet waarmee aan het versterken van mensen én hun omgeving 

invulling is gegeven: van online lessen tot aan een corona- challenge 

en van optredens in verzorgingstehuizen tot aan projecten op scholen 

en projecten in de wijken die de saamhorigheid versterken. 

Een in opdracht van de gemeente uitgevoerde benchmark gaf begin 

2020 aan dat er bij Kunstencentrum Venlo (in vergelijking met 

soortgelijke collega instellingen in het land) bovengemiddeld goed 

gepresteerd wordt, zowel op kerntaken als op samenwerking met 

andere sectoren. Blij zijn we dat een belangrijk advies van de 

benchmark door de gemeente is overgenomen en dat er nu 

meerjarenafspraken met het Kunstencentrum zijn gemaakt. Dat geeft 

intern en extern rust en ruimte.  

Onze medewerkers en de aan ons verbonden cultuurmakers hebben in 

2020 snel en adequaat meegedacht bij alle ontwikkelingen die corona 

van ons vroeg. Daar past een woord van dank maar zeker ook trots. En 

ook al onze klanten, zowel op onze eigen locaties als in de wijken en op 

de scholen, zijn we veel dank verschuldigd. Er was en is veel begrip en 

ook veel geduld. Zij zijn in 2020 het Kunstencentrum Venlo in groten 

getale trouw gebleven en daar zijn we bijzonder blij mee. Mede 

daardoor konden we onze financiële bedrijfsvoering in de plus houden. 

De impact van corona op het culturele veld, zeker ook op die van de 

zelfstandig ondernemende cultuurmakers is niet te onderschatten. 

Werkzaamheden en inkomsten vielen weg, maar er ontstonden ook 

nieuwe kansen en mogelijkheden. Het Kunstencentrum heeft daar 

graag aan bijgedragen, middels allerlei initiatieven. Bijvoorbeeld via de 

door de cultuurcoaches aangejaagde projecten (Cultuurinvenlo.nl) 

maar ook door de samen met collega culturele instellingen in Venlo 

vormgegeven projecten via het Cultuur Platform Venlo (Cultuurimpuls). 



 

 

Op die manier werd in 2020 ondanks corona toch veel met elkaar voor 

Venlo tot stand gebracht. 

Ook in 2020 was Kunstencentrum Venlo als penvoerder nauw betrokken 

bij de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het 

verheugt ons dat het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie, de 

Gemeente Venlo en de samenwerkende Gemeenten in Noord-Limburg 

en de Provincie Limburg voor de periode 2021-2024 gevraagd hebben 

of het Kunstencentrum deze rol van penvoerder weer op zich wil 

nemen. Een vraag die wij graag met JA hebben beantwoord.  

Met verslagenheid hebben we in juli kennisgenomen van het overlijden 

van ons lid van de Raad van Toezicht, de heer J. Pasmans. De heer 

Pasmans heeft zich vele jaren ingezet voor de cultuur in Venlo en het 

Kunstencentrum Venlo in het bijzonder. Op een zeer bevlogen wijze en 

met veel passie. Wij zijn de heer Pasmans daarvoor zeer dankbaar.  

De nadrukkelijke rol die kunst en cultuur in het leven van mensen speelt 

en daarmee de waarde die kunst en cultuur vertegenwoordigt, bleek in 

2020 meer dan ooit. 

De nieuwe Cultuurnota in de gemeente Venlo heeft de toepasselijke 

naam “Cultureel Vermogen” gekregen. Kunstencentrum Venlo zet zich 

graag in om de waarde van cultuur met zoveel mogelijk anderen te 

delen. Want door die waarde met elkaar te delen, kunnen we die 

waarde ook vermenigvuldigen. Daar gaan we voor en daar staan we 

voor! 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

CULTUUR EN SAMENLEVING 
Onze afdeling Cultuur & Samenleving richt zich op de 

inzet van cultuur als middel voor persoonlijke én 

maatschappelijke ontwikkeling. Cultuur als middel bij 

het vergroten van de leefbaarheid in de wijken of als 

leermiddel in het onderwijs. Deze afdeling van 

Kunstencentrum Venlo zorgt voor inbedding van kunst 

en cultuur in het sociaal maatschappelijk domein.  

 



 

 

 

  

Cultuureducatie 
Kunstencentrum Venlo richt zich op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

en beroepsonderwijs. Het is onze missie 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.  

In 2020 speelden corona en de bijbehorende maatregelen ons parten. Binnen 

de mogelijkheden organiseerden we voor het primair en voortgezet onderwijs 

eenmalige en doorlopend kortlopende activiteiten op basis van aanvraag 

door de school. Dat deden we al dan niet middels de cultuurkaart (CJP). 

Buiten de activiteiten in het kader van Lokaal C/Cultuureducatie met Kwaliteit 

verzorgde Kunstencentrum Venlo op vraag van basisscholen projectmatige 

workshops en projecten. Onze betrokkenheid bij het projectteam Check van 

Cultuurpad, zorgde dat we met een 11-tal scholen de kansen van mediakunst 

in de klas verkenden én ontwikkelden. 

Voor Lokaal C volgt in juni een uitgebreide verantwoording over het jaar 2020 

aan het Fonds voor Cultuurparticipatie en de matchende overheden zoals de 

Provincie Limburg en de gemeente Venlo. 



 

 

  

Lokaal C 
Lokaal C is de treffende naam voor het projectplan waarmee Kunstencentrum 

Venlo in Noord-Limburg uitvoering geeft aan Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Dat doen we in samenwerking met de scholenkoepels verenigd in de Stichting 

Cultuurpad. Dankzij Lokaal C spelen we in het Venlose 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 

2020 intensief samen met het onderwijs en het culturele veld. Betrokkenheid en 

draagvlak bij gemeenten en provincie zijn een belangrijke voorwaarde bij het 

slagen van het dialoog gestuurde project. De kennis opgedaan in de diverse 

lokalen van Lokaal C wordt middels bestaande en nieuwe kanalen gedeeld 

met het onderwijs en het culturele veld.  

Samen met stakeholders werd in 2020 hard gewerkt aan een nieuw gedragen 

projectplan voor 2021-2024. 

 



 

 

 

  

Cultuurparticipatie 
Zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur door actieve 

deelname te stimuleren, dat is de missie van Kunstencentrum Venlo. Tevens is 

het ons doel cultuur in te zetten om mensen zoveel mogelijk aan de 

samenleving te laten meedoen en het leven en samenleven aantrekkelijker te 

maken. 

Met de campagnes Week3 en de aangepaste variant van IkToon 

faciliteerden we in 2020 aanbieders van culturele activiteiten gericht op 

amateurkunsten. We stimuleren deelname aan breedtecultuur bij diverse 

doelgroepen, maar helaas waren we genoodzaakt het seniorenfestival De 

Late Roeping te skippen. Aanvullend op onze cultuur- en muziekcoaching 

ondersteunden we ook in de gemeente Beesel de verenigingen. Met 

schoolprojecten vierden we zeer ingetogen de 75- jarige bevrijding.  

Cultuurimpuls | Kunstencentrum Venlo was in 2020 nauw betrokken bij de 

ontwikkeling en uitvoering van de Cultuurimpuls, onder andere door de inzet 

van cultuurcoaches als uitvoerder (Geef Kleur aan je Wijk), producent 

(CultuurmakersTalks) en als co-financier (met Lokaal C bij Project Toermalijn). 

 



 

 

 

 

  

Cultuurcoaches 
Cultuurcoaches van Kunstencentrum Venlo speelden in 2020 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.  

Ten opzichte van 2019 werd de inzet van cultuurcoaches in 2020 verdubbeld. 

De werkzaamheden van de cultuurcoach werden bij ons Kunstencentrum 

door meerdere personen uitgevoerd. Cultuurcoaches zijn er voor het gehele 

culturele en maatschappelijke veld. De aandachtsgebieden in 2020 waren 

cultuuronderwijs jeugd en jongeren, versterking amateurkunsten en 

cultuurparticipatie in de wijken. Cultuurcoaches zijn nadrukkelijk betrokken bij 

de uitvoering van de Cultuurimpuls Venlo en activiteiten ter bevordering van 

cultuurparticipatie. Begin 2020 is de website www.cultuurinvenlo.nl gelanceerd 

als dé centrale informatievoorziening over kunst en cultuur in de gemeente 

Venlo, voor én door Venlonaren. 

http://www.cultuurinvenlo.nl/


 

 

 

 

  

TALENTONTWIKKELING 
Onze afdeling Talentontwikkeling richt zich op de 

artistieke talentontwikkeling van Venlonaren. Dit doen 

we door middel van kunsteducatie, middels cursussen 

en workshops. Vakdocenten worden ingezet voor 

structurele doorgaande kunstvak- leerlijnen zoals 

muzieklessen op scholen. Daarnaast signaleert en 

stimuleert ze culturele talenten in ontwikkeling door 

hen een podium te bieden. 

 



 

 

 

  

Cursussen en workshops 
Het is de missie van Kunstencentrum Venlo 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 heeft momenteel ruim 400 cursisten. Ze betreden diverse 

podia met als hoogtepunt de jaarlijkse dansvoorstelling in de Maaspoort. Door 

de corona maatregelen heeft deze uitvoering in 2020 helaas niet kunnen 

plaatsvinden. Op de muziekafdeling kan iedereen terecht die graag een 

instrument wil leren bespelen of zanglessen wil volgen. Hier wordt de basis 

gelegd voor zijn of haar verdere muziekcarriëre. De cursisten krijgen naast de 

individuele aandacht ook alle mogelijkheden om zich in groepsverband 

verder te ontplooien. Kunstencentrum Venlo verzorgt de muziekopleiding voor 

veel amateurverenigingen in de omgeving. Veel kunstenaars ontwikkelen hun 

talenten in de beeldende kunst, mode en fotografie. Middels onze 

vooropleidingen zijn ook in 2020 weer diverse cursisten aangenomen voor een 

vervolgopleiding op conservatorium, kunstacademie of designacademie.  



 

 

 

  

Vakdocenten 
Afgelopen jaren heeft het Kunstencentrum samen met het primair onderwijs 

een duurzame ontwikkeling op gang weten te brengen op het gebied van 

muziekonderwijs. Veel schoolkinderen hebben op diverse manieren kennis 

kunnen maken met de verschillende disciplines van cultuureducatie. Om 

continuïteit te waarborgen zullen de coachings- 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 bijvoorbeeld lekker zelf muziekles te geven 

en kunnen ze op die manier meer of nieuwe talenten van hun leerlingen 

ontdekken. Om deze ontwikkeling een impuls te geven ondersteunt het 

project SamenDOOR! de komende jaren weer de scholen in Limburg. 

 



 

 

 

Bieden van een podium 
Het is de missie van Kunstencentrum Venlo 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. Daarmee wordt de 

gemeente een aantrekkelijke plek om te wonen en leven.  

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

Venloos Solistenconcours, landelijk erkende diploma’s (certificering), nieuwe 

samenspelmogelijkheden, cursus assistent dirigent, Pop/Jazz festivals, 

workshops en/of cursussen, optredens, Euregionale strijkers play-inn, Scratch 

Jazz, medewerking Passiespelen, dansvoorstellingen (in samenwerking met 

amateurverenigingen), voorspeelavonden. Exposities in de Goltzius Galerie 

met onder andere de tentoonstelling InBeeld. Door de coronamaatregelen 

hebben een groot aantal van deze activiteiten in 2020 helaas niet kunnen 

plaatsvinden. 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

Samenwerkingen 
Kunstencentrum Venlo is de ontwikkelmotor van 

kunsteducatie en cultuurparticipatie in de gemeente Venlo. 

Als netwerkpartner spelen wij een verbindende en 

aanjagende rol. Samenwerken zit daarbij in toenemende 

mate in ons bloed. Een overzicht van enkele 

samenwerkingspartners in 2020.* 

*exclusief de partners uit de regio Noord-Limburg in het kader van Lokaal C. 

AKKOORD PO | ALBERT KIEFER | ASTRID ROOX FOTOGRAFIE | ATELIER ASCHWIN 

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

| BRIK | 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 | FILMTHEATER DE NIEUWE SCENE | FONTYS | FORTIOR | FS 

MUSIC PRODUCTIONS | GALERIE WILMS | GIES BACKES | GILDE OPLEIDINGEN 

| GK MUSIC AND MORE | HARMONIE CAECILIA BLERICK | HARMONIE 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 | KERAMIEKCENTRUM DE TIENDSCHUUR | KEROBEI | KIM LEE WONG 

| KINDERMUZIEKWEEK | KREISMUSIKSCHULE VIERSEN | KONINKLIJK 

PHILHARMONISCH GEZELSCHAP VENLO | KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA 

TEGELEN | KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING FANFARE VENLO | KUNST MET EEN 

M | KUNST UIT HET VUISTJE | LIMBURGS MUSEUM | LKCA | MAGNEET | MEDIA 

INN | MIGHTY ONE | MIKE ROELOFS | MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM | 

MUZIEKiD | MUZIEKVERENIGING BOEKEND | MUZIEKVERENIGING FANFARE 

VELDEN | MUZIEKVERENIGING VALUAS VENLO | NADOMEDIA | ODAPARK | 

ONDERWIJSGROEP BUITENGEWOON | PASSIESPELEN | PEER | POPPODIUM 

GRENSWERK | REGENTAG |ROBBERT & WILLEM SUILEN | SAS | SCRATCH JAZZ | 

SHOWORKEST HARMONIE FORTISSIMO VENLO  | SLIM | SOCIETEIT PRINS VAN 

ORANJE | STRP | 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 | WEL.KOM | WERELDPAVILJOEN | 

ZORGGROEP 
 



 

 

Feiten en Cijfers 
              2020  

 

 

Aantal leerlingen en cursisten       1.729 

 

 

Cultuureducatie bereik leerlingen      10.199  

 

 

Cultuurparticipatie bereik deelnemers            4.175 

  

 

 

Cultuurcoaches inzet uren        2.200   

    

 

 

Subsidie                859.000 

 

 

Eigen inkomsten             562.000 

 

  

 

Totale Omzet          1.421.000 



 

 

 

 


