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Aan de Slinger is de grootste culturele organisatie in Houten. 
Een plek waar ontmoeting tussen zoveel mogelijk inwoners 
centraal staat. Op basis van vraag, actualiteit en inhoude-
lijke noodzaak presenteert Aan de Slinger alle vormen van 
podiumkunsten in de Theater- en Kleine Zaal, de foyers, op 
Landgoed Wickenburgh en op festivals, presenteert films 
in het eigen filmtheater, faciliteert beeldend kunstenaars, 
biedt actieve participatie door educatieprojecten op de 
scholen, samen met amateurkunstenaars, en faciliteert 
actieve participatie in de klaslokalen in Aan de Slinger.

Aan de Slinger produceert, initieert en stimuleert actieve 
kunstbeoefening en brengt aanbieders van eerstelijns 
aanbod samen. Wij houden een spiegel voor, inspireren 
en prikkelen de verbeelding. Wij willen een betrouwbare 
partner van ons publiek zijn, een culturele organisatie waar 
je terecht kunt voor een kwalitatieve en brede program-
mering en projectenaanbod. Maar wij gaan bewust ook de 
diepte in en het mag (soms) schuren. Hiervoor is het van 
belang dat het publiek onze keuzes en intenties begrijpt en 
vertrouwt. “Als het bij Aan de Slinger staat, dan is het goed”, 
daar werken we alle dagen aan.

Aan de Slinger wil aanpakken en geen kansen laten 
liggen, we willen de bewoners verrassen en we willen 
dat de bezoekers zich welkom voelen. De organisatie 
staat daarom voor de volgende kernwaarden:

• ondernemend 
• zinnenprikkelend 
• huiskamers in cultuur

Naast reeds geplande activiteiten reserveren we ook tijd en 
ruimte voor de actualiteit en voor nieuw ontstane plannen. 
Gedurende het jaar komen er thema’s, gebeurtenissen, 
vragen of nieuwe ideeën voorbij waar we gehoor aan willen 
geven. We reageren hier op door een voorstelling, event 
of cursus toe te voegen aan het programma. Of door een 
nieuw project te ontwikkelen. Zo kunnen we goed inspelen 
op de directe behoeftes en ontwikkelingen in Houten.

Bij de totstandkoming van het Activiteitenplan 2019 is 
de inhoud getoetst aan de ‘Cultuurvisie Houten 2017 
Perspectief op 2025’. Deze cultuurvisie krijgt vorm in de 
‘Uitvoeringskalender Cultuurvisie 2017-2019’, waar Aan 
de Slinger een actieve rol inneemt.

Speerpunten uit deze twee rapporten:

1.  Actieve cultuurparticipatie wordt vergroot
2.  Meer inzet cultuur bij maatschappelijke 

vraagstukken
3.  Houten ontdekt en toont haar identiteit
4.  De Houtense openbare ruimte verrast
5.  Het Houtense culturele veld verdient een steuntje 

in de rug bij doorontwikkeling
6.  De toegankelijkheid van het Cultuurfonds Houten 

wordt verbeterd
7.  Beeldbepalende Houtense evenementen 

verdienen meerjarige ondersteuning
8.  Cultuurbeoefening en ontmoeting verdienen 

passende ruimtes

Inleiding
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Nieuwe website, nieuw jasje
Het Activiteitenplan 2019 is in een nieuwe indeling opge-
maakt. Deze indeling loopt synchroon met de presentatie 
van ons aanbod die we sinds de zomer van 2018 op onze 
nieuwe website tonen. Net als op de nieuwe website 
volgt voor het Activiteitenplan een indeling in drie delen: 
programma, projecten en het beheren en exploiteren van 
een bedrijfsverzamelgebouw. 

Speerpunten 2019
Voor het Activiteitenplan 2019 hebben we een aantal 
specifieke speerpunten geformuleerd Wij hebben in al onze 
werkzaamheden hier speciaal aandacht voor.

We zoeken altijd naar manieren waarop het publiek 
betrokken kan zijn bij de samenstelling van ons aanbod. Het 
publiek wordt voor een aantal onderdelen mede program-
meur gemaakt. 

De theaterprogrammering en filmprogrammering worden 
minder gescheiden gehouden. Zo kan er bijvoorbeeld een 
film worden gedraaid als inleiding op een voorstelling of 
er kan een koppeling gemaakt worden aan de hand van 
thema’s in films en theatervoorstellingen.

We geven extra aandacht aan drie doelgroepen: jongeren, 
nieuwe bewoners en senioren. Jeugd en jongeren hebben 
we als altijd hoog in ons vaandel staan. We organiseren voor 
deze doelgroep speciale meet & greets, we willen werken met 
een jongerenpanel en we ontwikkelen samen met jongeren 
enkele kleine muziektheatervoorstellingen. Ook staat de 
voorstelling Dansende Woorden, een samenwerking met 
College de Heemlanden en Houtense dansscholen, nu 10 
jaar op het programma. Daarom wordt de samenwerking 
uitgebreid met het Houtens Muziek Collectief en kunstenaars 
van Kunst om de Hoek. We onderzoeken samen met de scho-
len (PO en VO) en de gemeente Houten mogelijkheden voor 
versterking van het cultuuronderwijs. Tot slot ontwikkelen 
we een programma rondom filmeducatie (media creativiteit) 
voor het PO en VO. Voor de kinderen van statushouders 
organiseren we tijdens de zomervakantie een ‘Zomerschool’ 
waar de kinderen allerlei verschillende culturele en creatieve 
cursussen kunnen volgen. Voor de senioren werken we toe 
naar een duurzaam cultuuraanbod voor senioren in Houten. 

Sinds september 2017 is ons gebouw elke werkdag 
geopend van 09.00 tot 16.30 uur en kunnen flexwerkers op 
deze momenten gebruik maken van de foyer als werkplek. 
Met de komst van de nieuwe trap in de vide van de foyer is 
het nu mogelijk om het gebouw te openen van 09.00 uur 
tot het tijdstip waarop de laatste bezoeker of de laatste 
cursist het pand verlaat. Overdag kan er gewerkt worden, 

kunnen er ontmoetingen plaatsvinden, workshops etc. 
Samen met onze huiscateraar Deksels Lekker en onze eigen 
horecamedewerkers willen we de foyer qua sfeer en aanbod 
opwaarderen naar een theatercafé.

Aan de Slinger werkt hard aan een duurzaam karakter en 
ook worden er aanpassingen gemaakt vanwege de nieuwe 
Europese privacywetgeving. In 2019 zal zowel de wetgeving 
als het Green Key-keurmerk een logisch onderdeel worden 
in ons denken en doen.

Cultureel ondernemer
Aan de Slinger staat midden in de samenleving en bestaat 
ook dankzij inkomsten van publiek, de markt en de 
overheid. Wij voelen ons dan ook werkelijk een cultureel 
ondernemer. Het publiek kan elke werkdag van 09.00 uur tot 
‘s avonds laat bij ons terecht voor activiteiten en ontspan-
ning, flexwerken in de foyer, een lekkere lunch en natuurlijk 
diverse aanbieders van lessen in ons gebouw.

We gaan voor onze projecten en events regelmatig de 
samenwerking aan binnen de culturele sector en het onder-
wijs, maar ook met welzijn, sport en MKB. Samenwerken, 
verantwoordelijkheid geven en dragen en vraag gestuurd 
werken hebben we daarbij hoog in ons vaandel staan.

Aan de Slinger stuurt vanaf het ontstaan van activiteiten aan 
op eigenaarschap zodat de activiteiten op ‘eigen benen’ 
kunnen (gaan) staan. Ook blijven we natuurlijk ook zelf 
initiëren, signaleren en stimuleren. Zo zijn we mede oprich-
ter en vaste partner van de Cultuurtafel, zijn we intensief 
betrokken bij het Cultuurplein, het burgerinitiatief cultuur-
educatie, de jeugdcultuurpas en het jeugdcultuurfonds.

Stichting Aan de Slinger
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Missie
Aan de Slinger is hét centrum van cultuur, een cultuurcon-
centratie in het Houtense stadshart met nadruk op inspira-
tie, innovatie, presentatie, educatie en productie.

Aan de Slinger vertaalt de missie in drie pijlers: programma, 
projecten en beheren en exploiteren van een bedrijfsverza-
melgebouw.

De organisatie
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Theater

De professionele programmering bepaalt voor een 
belangrijk deel de identiteit van het (theater)gebouw De 
programmering bestaat uit kwalitatieve vrije producties 
(Hummelinck Stuurman, Bos Theaterproducties) en uit 
voorstellingen gemaakt door de kleinere gesubsidieerde 
gezelschappen. Al jaren valt het ons op dat grote vrije 
producties graag bij ons te gast zijn (vaak met een montage 
en/of try-out) en de garanties (break even) net betaalbaar 
zijn.

Professionele programmering, uiteraard binnen de gestelde 
randvoorwaarden van de grootste subsidieverlener de 
gemeente Houten, kan alleen succesvol zijn en blijven 
wanneer deze is ingebed in het maatschappelijk leven 
van de stad en de regio. Dit vereist een uitstekende kennis 
van bestaande klanten en potentiële klanten. Hiervoor is 
onderzoek nodig en samenwerking met iedereen die zich 
bezighoudt met actieve kunstbeoefening. We merken dat 
het publiek in Houten steeds meer oog krijgt voor ons 
aanbod en er minder behoefte is om naar de stad Utrecht 
te gaan. 

In 2018-2019 viert Aan de Slinger haar 10-jarig bestaan met 
een speciaal jubileumprogramma. De plannen hiervoor zijn 
in ontwikkeling.

Podiumkunsten
In 2019 zijn er circa 110 professionele voorstellingen 
geprogrammeerd waarvan de eerste helft van het kalen-
derjaar reeds is verschenen in de brochure 2018-2019. Het 
programma is een mix van muziek, cabaret, toneel, dans, 
jeugd en specials, groot en klein gemonteerd. Wij vragen 

aan het Fonds Podiumkunsten ondersteuning voor het 
kwetsbare en/of gesubsidieerde aanbod van de professio-
nele programmering (zoals bijvoorbeeld Suburbia, Conny 
Janssen Danst en Het Debuut).

‘Kwetsbaar’ heeft voor ons een tweeledige uitleg: voorstel-
lingen die gemaakt worden door (jonge) makers die 
artistieke risico’s durven te nemen en/of voorstellingen met 
een groot financieel risico. Het laatste risico speelt vrijwel 
altijd een rol bij de jeugd- en jongerenprogrammering (ons 
jeugdtheater-aanbod is vrijwel altijd van (rijks)gesubsidi-
eerde gezelschappen) en bij relatief dure voorstellingen van 
de genres toneel, dans en muziektheater.

Naast de professionele programmering vinden in de 
Theaterzaal ook de &Friends concerten plaats. Hierbij 
krijgen plaatselijke of regionale professionele pop- en/of 
jazzmuzikanten de gelegenheid een avondvullend pro-
gramma samen te stellen. Ze nodigen hiervoor collega’s uit 
heel Nederland uit, artiesten die zij bewonderen of waar zij 
graag mee willen samenspelen. 

In de periode mei/juni worden in de Theaterzaal de meeste 
voorstellingen van Houtense gezelschappen gepresenteerd. 
In 2019 zullen we wederom minimaal 70 (amateur)voorstel-
lingen van Houtense bodem faciliteren en ondersteunen 
op het gebied van theatertechniek, promotie, productie en 
kaartverkoop.

Er is een mogelijkheid om komend seizoen (2018-2019) 
intensiever samen te werken met Bibliotheek Lek & IJssel. 
Er zijn verschillende voorstellingen die gebaseerd zijn op 
boeken, bijvoorbeeld ‘Kom hier dat ik u kus’ en ‘Van de 
koele meren des doods’. In samenwerking met de biblio-

Programma
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theek is het mogelijk leesclubs te benaderen. De leden 
kunnen van te voren het boek lezen en daarna gezamenlijk 
de voorstelling bezoeken. 

In Aan de Slinger hebben wij sinds een paar jaar ook een 
Kleine Zaal, een intieme zaal voor 85 bezoekers. In deze 
Kleine Zaal organiseert Marc van Vugt sinds 2016 huiska-
merconcerten. De Kleine Zaal wordt tevens ingezet voor 
professionele voorstellingen van jonge cabaretiers/makers. 

Naast de voorstellingen in de Theater- en Kleine Zaal 
organiseert Aan de Slinger ook jaarlijks circa vijf voorstel-
lingen op Landgoed Wickenburgh. Deze vinden plaats op 
donderdagen en zijn toegankelijk voor slechts 50 bezoekers. 
Dit creëert een unieke setting.

Jongeren
In het seizoen 2018-2019 willen we nog meer mensen en 
vooral meer jongeren (16-23 jaar) van ons theateraanbod 
laten genieten. Hiervoor hanteren wij al een aantal jaar 
de ‘last minute’ regeling: indien een voorstelling niet 
uitverkocht is, kunnen jongeren op vertoon van hun ID-kaart 
vanaf een kwartier voor aanvang aan de theaterkassa 
een kaartje kopen voor € 10,-. Een manier om één van de 
drempels weg te nemen bij jongeren namelijk, ‘theater is te 
duur’. Naast het wegnemen van een drempel bieden wij ook 
een extra motivatie om naar de voorstellingen te komen. 
Dit in de vorm van meet & greets met jonge makers. Een 
ongedwongen ontmoeting met de artiest in de kleedkamer 
of foyer. 

Er wordt nauw samengewerkt met de verschillende 
middelbare scholen in Houten. Leerlingen bezoeken, 

bijvoorbeeld in het kader van Cultureel & Kunstzinnige 
Vorming, regelmatig voorstellingen. In november 2018 of 
januari 2019 is er een speciale culturele dag met College 
de Heemlanden en het Wellantcollege (vmbo). Op deze 
dag krijgen de leerlingen van deze scholen verschillende 
workshops. Deze zijn ontwikkeld passend bij een voorstel-
ling van een professioneel gezelschap. De voorstelling zelf 
bezoeken de leerlingen aan het eind van de dag. De last 
minute korting voor jongeren prijzen we ook aan op de mid-
delbare scholen. Dit doen wij door middel van posters van 
niet-uitverkochte voorstellingen op te hangen in de scholen 
met de tekst ‘Voor € 10,- naar het theater!’. 

Jeugd
Dit seizoen 26 voorstellingen voor kinderen van 2-12 jaar, 
en hun (groot)ouders. Het aanbod is verspreid door het 
jaar. Onze jeugdprogrammering bestaat altijd uit het 
kwalitatieve gesubsidieerde kleine-zaal aanbod. Er wordt in 
Nederland op zeer hoog niveau jeugdtheater gemaakt voor 
alle leeftijden We programmeren vanuit de volle overtuiging 
dat je kinderen serieus moet nemen. De liefde voor theater 
begint bij een eerste ontmoeting en een eerste voorstelling. 

Voor de Lente-Uitjes en Herfststukjes, het jeugdaanbod 
in de voorjaars- en herfstvakantie, werken we samen met 
de theaters in de regio: Utrecht (Theater Kikker, SSBU 
en Podium Hoge Woerd) en Theater De Lieve Vrouw in 
Amersfoort. Georganiseerd wordt een week voor kinderen 
van 2-12 jaar waarbij naast de voorstellingen verschillende 
workshops, videopresentaties en andere extra’s worden 
georganiseerd. Voor deze vakantieweken zoeken we ook 
samenwerking met Houtense BSO’s en het basisonderwijs.

Film

Sinds maart 2016 draaien we extra films in de Kleine Zaal, 
op dit moment drie avonden per week. Een succesvolle 
film wordt vaak op zondagmiddag of woensdagavond 
nogmaals vertoond. We vertonen zo ongeveer 120 art-house 
films per jaar. De bezoekersaantallen zijn hoger dan toen 
we nog films draaiden in de Theaterzaal. We zijn er van 
overtuigd dat nog hogere bezoekersaantallen mogelijk zijn. 
Sinds 2017 wordt de vrijwillige programmeringscommissie 
gecoacht door de professionele programmeur van o.a. de 
Verkadefabriek, Agnietenhof en De Lawei. Dit levert een 
mooie kwaliteitsslag op. In 2018 zijn meerdere formats 
gerealiseerd, waar we in 2019 op voortbouwen. De Filmclub, 
vertonen van opera’s met inleiding, etc. Doordeweeks 
overdag films vertonen kan alleen in nauw overleg met onze 
huurder College de Heemlanden, deze heeft eerste recht op 
gebruik van de Kleine Zaal op deze momenten.

Activiteitenplan 2018
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Randprogrammering film
Regelmatig zijn de geprogrammeerde films aanleiding voor 
een randprogramma. Een uitgebreide inleiding voorafgaand 
aan de film, een nagesprek of een Q&A met de maker.

Jeugd
Voor de jeugd worden enkele films opgenomen in de 
programmering. Tijdens de Lente-Uitjes en Herfststukjes 
(jeugdtheater in de voorjaars- en herfstvakantie) wordt ook 
een jeugdfilm geprogrammeerd. Ook bieden we enkele 
keren ‘Peuterpret’: de ideale kennismaking met film voor 
kinderen vanaf 2 jaar. De kleine mag op schoot en het licht 
blijft een beetje aan zodat het niet te spannend is. Na afloop 
kunnen de jonge filmbezoekers knutselen.

Film & Food
Al enkele keren eerder georganiseerd en een format dat we 
verder willen ontwikkelen: een (culinaire) film in combinatie 
met een diner of high-tea. De combinatie met een diner 
betekent dat er gelijktijdig een topfilm wordt gekeken en 
een diner geserveerd. Men eet de gerechten die in de film 
vertoond worden, zodat het publiek proeft wat het ziet

Filmweekend / Filmfestival
Na het succes van de eerste editie van Filmfestival Houten 
in 2017 wordt in het eerste weekend van februari 2019 een 
filmweekend georganiseerd. Op het programma staan 
een bijeenkomst voor onze filmfans, uitgebreide filmpro-
grammering, randprogrammering en het documentaire-
programma IDFA On Tour. De tweede editie van Filmfestival 
Houten zal plaatsvinden in februari 2020. De voorbereidin-
gen hiervoor starten in 2019.

Cultuurmakelaar

Aan de Slinger onderhoudt structurele contacten binnen 
en buiten Houten, in de cultuursector en in alle relevante 
andere sectoren, zoals welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en 
sport. Dit leidt tot kennis delen, initiatieven, samenwer-
kingsvormen, cross-overs en bovenal natuurlijk inspiratie.

Een belangrijke taak van een cultuurmakelaar is het 
doorlopend koppelen van partijen, bemiddelen en bruggen 
bouwen. Juist het aanjagen van nieuwe projecten, signale-
ren van ontwikkelingen en inspireren zijn waardevolle taken 
van de cultuurmakelaar.

Bij de cultuurmakelaar komt veel informatie terecht die 
belangrijk is voor andere partijen. Hierbij valt te denken aan 
adressenbestanden, verslagen, persberichten, nieuws uit de 
regio, enz.

De cultuurmakelaar houdt deze informatie up-to-date en 
stelt deze beschikbaar aan publiek en culturele (amateur)
instellingen. Daarnaast worden formeel en informeel 
gesprekken met het culturele veld gevoerd.

Op het gebied van subsidies is de afgelopen jaren veel 
veranderd voor de Houtense samenleving. Verenigingen 
krijgen niet een structurele jaarlijkse subsidie, maar moeten 
een projectsubsidie aanvragen. Daar zijn veel vragen over, 
die de cultuurmakelaar kan beantwoorden. Ook meelezen 
met aanvragen wordt op verzoek gedaan, hierin kan worden 
geadviseerd. Zo worden verenigingen gestimuleerd in hun 
zelfredzaamheid. 

Stichting Aan de Slinger
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Uit in Houten
De cultuurmakelaar faciliteert de website UitinHouten.
nl. Hier vinden inwoners uit Houten een overzicht van alle 
culturele activiteiten in de directe omgeving. Culturisten 
kunnen zelf ook hun eigen culturele aanbod toevoegen. 
Van festivals, cursussen en workshops, tot voorstellingen en 
exposities. Op de website staat ook een culturele kaart; een 
digitale plattegrond van Houten met daarop de gegevens 
van 200 cultuuraanbieders. 

Events 

Aan de Slinger wil zoveel mogelijk inwoners van Houten en 
omgeving in aanraking laten komen met kunst en cultuur. 
Dit bereiken wij door binnen het Houtense culturele veld te 
verbinden, initiëren, informeren en organiseren. Concreet 
organiseren we meerdere laagdrempelige festivals per 
jaar. Wij doen dit in Aan de Slinger, maar gebruiken ook de 
openbare ruimte, het buitengebied en zelfs de huiskamers 
van de Houtense inwoners zelf. De festivals zorgen voor een 
toegankelijke manier van het tonen van kunst en cultuur, en 
zorgen voor ontmoeting en cultureel ondernemerschap. Op 
de festivals is een breed multidisciplinair aanbod te zien en 
beleven, voor jong en oud.

Aansluiting bij de volgende speerpunten van de 
‘Uitvoeringskalender Cultuurvisie 2017-2019’:

3.  Houten ontdekt en toont haar identiteit 
4.  De Houtense openbare ruimte verrast
5.  Het Houtense culturele veld verdient een steuntje 

in de rug bij doorontwikkeling
7.  Beeldbepalende Houtense evenementen verdie-

nen meerjarige ondersteuning
  Deelproject 13. Beleid beeldbepalende evenemen-

ten op lange termijn
8.  Cultuurbeoefening en ontmoeting verdienen 

passende ruimtes.
  Deelproject 12. Zicht op passende ruimtes voor 

ontmoeting en cultuurbeoefening

Korenfestival
Op 10 maart 2019 vindt de vierde editie van het 
Korenfestival plaats. Zo’n 500 koorleden treden deze dag op 
in Aan de Slinger en volgen diverse workshops. 

Likkebaarden langs de Linie
Likkebaarden langs de Linie beleeft in Houten het eerste lus-
trum in het voorjaar van 2019! Houten heeft prachtige forten 

in de omgeving en deze worden tijdens dit evenement op 
een bijzondere manier gepresenteerd aan het publiek. De 
gasten krijgen op ieder fort een andere menugang geser-
veerd. Houtens talent zorgt deze avond voor de culturele 
beleving in de vorm van korte optredens. 

Loeren bij de Boeren
Het festival Loeren bij de Boeren viert haar eerste lustrum 
op 6 juli 2019. Loeren bij de Boeren is een zomers festival 
met goede muziek, kinderactiviteiten en bijzonder locatie-
theater. Het festival vindt plaats in de kersenboomgaard van 
boer Vernooij en op Landgoed Wickenburgh. Het festival 
biedt een kans aan jong en lokaal talent, ondermeer met de 
talentenwedstrijd Krachtvoer. Bij het festival wordt ook een 
uitgebreid educatieprogramma ontwikkeld. Naar verwach-
ting komen er 1500 bezoekers, in alle leeftijden.

Gluren bij de Buren
Gluren bij de Buren is een huiskamerfestival dat plaatsvindt 
in alle wijken van Houten. Op 5 oktober 2019 vindt alweer 
de 13e editie plaats. Verschillende huiskamers openen hun 
deuren voor publiek en bieden een podium aan muzikan-
ten, dichters, dansers, beeldend kunstenaars en theaterma-
kers. Van 13.00 tot 18.00 uur vinden er drie optredens plaats 
in elke woonkamer. Gluren bij de Buren is een gratis festival, 
mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdragen van 
bezoekers op de dag zelf. Voor de programmering werken 
we samen met Fringe festival Amsterdam en met name met 
het Café Theater Festival Utrecht. Diverse voorstellingen van 
deze festivals worden tijdens onze festivals gepresenteerd.

Activiteitenplan 2018
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Cultuur(kennis)cafés
Aan de Slinger organiseert een aantal keer per jaar cul-
tuurcafés. Ontmoetingen, ervaringen uitwisselen en kennis 
delen staan centraal. De cultuur(kennis)cafés helpen het 
culturele veld om samen kennis op te doen over diverse 
thema’s.

Extra’s rondom de voorstellingen
Elk seizoen zijn er diverse extra’s zoals diners, een high 
tea, inleidingen, kleine muzikale optredens in de foyer en 
workshops. De extra’s komen tot stand vanuit een samen-
werking tussen de horeca, programmering, gezelschappen 
en de Reuring-vrĳwilligers. Waar nodig worden aanvullende 
tickets verkocht, zodat geen geld bijgelegd hoeft te worden 
op de extra’s.

Houtense Cultuurtafel, Cultuurgala
Aan de Slinger is mede initiatiefnemer van de Houtense 
Cultuurtafel. Na de werksessie over de nieuw te vormen 
cultuurvisie van gemeente Houten in november 2016, 
hebben een aantal organisaties en personen het initiatief 
genomen om regelmatig bij elkaar te komen. Hieruit volgde 
in november 2017 de bijeenkomst ‘Houten aan de slag 
met cultuur’ en in februari 2018 het Cultuurdebat. Deze 
groep initiatiefnemers treedt vanaf nu naar buiten als de 
Houtense Cultuurtafel. De Cultuurtafel organiseert jaarlijks 
het Cultuurgala, een evenement voor ontmoeting, uitwis-
seling, inspiratie en vieren van successen. Ook organiseert 
de Cultuurtafel jaarlijks een Cultuurquiz. Daarnaast pakt 
de Cultuurtafel onderwerpen op als het Cultuurplein, de 
jeugdcultuurpas en het jeugdcultuurfonds.

Cursus 

In ons gebouw wordt een breed aanbod aan cursussen 
verzorgd. Een gedeelte van dit cursusaanbod is eigen 
aanbod, bij een ander gedeelte zijn we partner.

Jeugdtheaterschool Aan de Slinger (JTS)
Al vele jaren biedt Jeugdtheaterschool Aan de Slinger 
cursussen aan. Het aantal cursussen en cursisten groeit. De 
cursussen vinden plaats op dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag in Aan de Slinger en variëren tussen de 14 en 35 
lessen voor verschillende leeftijdsgroepen.

De Jeugdtheaterschool wordt geleid door Mayon van der 
Klei. Zij verzorgt het inhoudelijke programma en de lessen. 
Mayon is opgegroeid in Houten en afgestudeerd theater-
docent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Naast 
de lessen bij de JTS maakt, regisseert en speelt ze verschil-
lende voorstellingen. Met veel plezier geeft ze de kinderen in 
Houten les. De school heeft inmiddels 120 leerlingen.

Andere cursusaanbieders
We geven steeds meer zzp’ers de gelegenheid bij Aan de 
Slinger ruimtes te huren voor het geven van cursussen. Zij 
kunnen gebruik maken van ons kassasysteem en de horeca. 
De inhoud van de cursussen valt onder de verantwoordelijk-
heid van de zzp’er zelf, maar Aan de Slinger staat wel achter 
de geleverde kwaliteit van de cursussen.

Cursus & Co is de verzamelnaam voor de cursussen die door 
‘van Houten&co’ worden georganiseerd. De samenwerking 
bestaat uit gezamenlijk promotie van elkaars relevante 
aanbod en gebruik maken van elkaars ruimtes.

Stichting Aan de Slinger
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Publiek is mede programmeur van 

theater- en filmprogrammering

Voor 2018-2020 heeft Aan de Slinger de ambitie om bezoe-
kers mee te laten programmeren. Zo willen we proberen 
een bezoekerspanel te vormen. Hierbij zal een groep 
bezoekers ambassadeur zijn om het kwetsbare aanbod te 
promoten, feedback te geven en mee te denken over de 
programmering.

Kruisbestuiving theater en film

Voor het seizoen 2018-2019 worden drie nieuwe program-
maonderdelen opgenomen: een serie rond Dans, waarin 
enkele dansvoorstellingen en dansfilms één programma 
vormen. Verder worden twee dagprogramma’s samenge-
steld waarin een film voorafgaand aan een voorstelling 
geprogrammeerd wordt. De film is ter inleiding van of 
verdieping op de thematiek van de voorstelling.

Jongeren
Meet & greets 
Speciaal voor jongeren worden meet & greets georganiseerd 
met diverse artiesten. Zo ontmoeten de jonge bezoekers, 
waaronder maar niet uitsluitend de CKV-leerlingen van 
College de Heemlanden, een professionele artiest van dicht-
bij, die zij vragen mogen stellen en die hen een kijkje achter 
de schermen geeft. Er wordt een ongedwongen ontmoeting 
georganiseerd met de artiest(en) in de kleedkamer of foyer. 
Hierbij wordt het gesprek begeleid door onze programmeur.

Jongerenpanel
Voor de komende seizoenen zijn we voornemens om een 
jongerenpanel op te richten. Hierbij gaat de programmeur 
in gesprek met jongeren om te kijken wat jongeren graag 
in het theater zouden willen zien. Wat kijken de jongeren 
tegenwoordig bijvoorbeeld op YouTube en wat kunnen wij 
hiermee in de programmering? We houden daarbij nauw 
contact met de cultuurcoördinatoren van de drie middel-
bare scholen.

Daarnaast is ook het idee ontstaan om jongeren in te 
zetten als recensenten. We laten jongeren voorstellingen 
bezoeken (in een ander theater) van jonge cabaretiers zodat 

zij recensies kunnen schrijven die ingezet kunnen worden 
als publiciteit voor diezelfde voorstelling in ons theater. 
Bijvoorbeeld bij artiesten als Alex Ploeg, Anne Neuteboom, 
Victor Luis van Es en Roovers & van Leeuwen, Andries Tunru 
& Beperkt houdbaar en Patrick Laureij. 

Mini muziektheater voorstellingen (voorbereiding op 
grote productie in 2020)
Jonge amateurkunstenaars in de leeftijd van 14 tot en met 
21 jaar, uit verschillende disciplines (spelers, schrijvers, 
musici (in de breedste zin van het woord), dansers en 
vormgevers), krijgen de gelegenheid een kleine voorstelling 
te ontwikkelen én uit te voeren.

Nieuwe bewoners

De nieuwe bewoners in Houten ontvangen van ons een 
kennismakingspakket. Houten heeft relatief weinig nieuwe 
Nederlanders. Toch wijzigt de bevolkingssamenstelling 
langzaam. ‘van Houten&co’ heeft met zijn ondernemende 
wijkgerichte aanpak de meeste kennis en contacten met 
nieuwe Nederlanders. Samen met hen organiseren we 
culturele ontmoetingen. We gaan een plan maken waarin 
wij de behoeftes en culturele belangstelling van deze be-
woners in kaart brengen, en kijken samen met stakeholders 
uit de verschillende gemeenschappen hoe we ons aanbod 
kunnen laten aansluiten.

Senioren

Via Stichting Vier het Leven genieten veel, vaak alleen-
staande, ouderen van een theateruitje. 

Filmclub
Aan de Slinger en ‘van Houten&co’ organiseren de Filmclub. 
Eén keer per maand op woensdagochtend draait een film 
uit het reguliere filmprogramma. De film wordt ingeleid en 
na afloop is er tijd voor een gesprek onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Zo hoeft men, als men dat niet wil, 
’s avonds de deur niet meer uit voor het zien van een film.

Speerpunten bij programma 2019

Activiteitenplan 2018
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Projecten

Educatie

Aan de Slinger initieert en organiseert kunst- en cultuurpro-
jecten voor het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 
en de culturele sector (amateurkunstenaars). Voor de 
doelgroepen volwassenen en senioren (met name de doel-
groep 70-plussers) wordt gekeken naar de ontwikkeling van 
nieuwe duurzame projecten. In het aanbod van projecten 
komen alle kunstdisciplines aan bod en wordt ook gezocht 
naar kruisbestuivingen en multidisciplinair werken.

Aan de Slinger adviseert scholen over kunst- en cultuurpro-
jecten. We zijn ‘spin in het web’ van Houtense cultuureduca-
tie aanbieders. We denken graag mee met nieuwe aanbie-
ders en vakdocenten die zich in Houten vestigen. Daarbij 
zijn we een kennispunt op het terrein van cultuuronderwijs 
en fondsenwerving voor cultuur-educatieve projecten. 

Aansluiting bij de volgende speerpunten uit de 
‘Uitvoeringskalender Cultuurvisie 2017-2019’

1.  Actieve cultuurparticipatie wordt vergroot
  Deelproject 7. Versterking cultuureducatie op 

school (vervolg op 2018)
 

 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK 2017-2020)
Een project dat de leerlijnen drama en dans versterkt in de 
groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De vakdocenten 
geven gastlessen en maken presentaties met de leerlingen. 
Trainingen en extra lesmateriaal bevorderen de deskundig-
heid van zowel de vakdocent als de leerkracht. Er nemen 12 
scholen deel aan het CMK-project.

Musicus in de klas (MIK 2019)
De groepen 5 en 6 van het basisonderwijs krijgen driemaal 
bezoek van een musicus met zijn instrument. Van dichtbij 
ervaren kinderen verschillende muziekinstrumenten, zowel 
uit de klassieke als de lichte muziek.

Dansprojecten op Primair Onderwijs en Voortgezet 
Onderwijs onderwijs en talentontwikkeling dans
In samenwerking met het Primair Onderwijs en Voortgezet 
Onderwijs worden dansprojecten georganiseerd. Naast 
samenwerkingen met de middelbare scholen zijn er ook 
samenwerkingen met de dansscholen in Houten. Ieder 
jaar wordt er een talentontwikkelingsprogramma ontwik-
keld met een workshop en een voorstellingsbezoek in het 
theater. Voor 2019 wordt er gedacht aan de voorstelling van 
Holland Dance Festival/Codarts Rotterdam op 23 januari 
2019. Voor Houtense dans-amateurs is dit inspirerend 
omdat er veel jonge dansers van de dansopleidingen in 
meedansen. Deze projecten worden mogelijk gemaakt uit 
de regeling Buurtsportcoach.

Programma met College de Heemlanden 
(Kunstendag, Gedichtendag, ARToday)
In opdracht van College de Heemlanden ontwikkelt Aan de 
Slinger diverse workshopdagen. De leerlingen maken actief 
kennis met kunst en cultuur in verschillende workshops. De 
projecten zijn voor alle tweedejaars leerlingen, 3 Atheneum 
en 4 Havo.

Tweejaarlijkse grote muziektheatervoorstelling
Elke twee jaar produceert Aan de Slinger een grote muziek-
theatervoorstelling met de amateurkunstenaars in Houten. 
De voorstelling in 2018 is uitgesteld tot 2020. In 2019 zullen 
kleinere projecten ontwikkeld worden waarin jongeren zelf 
een voorstelling ontwikkelen en uitvoeren. Dit vormt de 
aanloop naar de grote voorstelling in 2020.
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Aansluiting bij de volgende speerpunten uit de 
‘Uitvoeringskalender Cultuurvisie 2017-2019’:

1   Actieve cultuurparticipatie wordt vergroot
  Deelproject 11. Vergroten actieve 

cultuurparticipatie volwassenen
  Meer inzet cultuur bij maatschappelijke 

vraagstukken
  * Deelproject 14. Pilot Cultuur in sociaal domein

Senioren

Onvergetelijk Houten, een seniorenproject in de 
regeling Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP)

Aan de Slinger werkt samen met ‘van Houten&co’, de 
gemeente Houten en cultuuraanbieders aan een duurzaam 
kunst- en cultuuraanbod voor senioren. Cultuur draagt 
bij tot gezond en actief zijn en blijven, ontmoeting en 
zingeving. Onvergetelijk Houten is een kunst- en dans/
theater-project waar 70-plussers zich voor langere tijd aan 
verbinden. De deelnemers maken samen een voorstelling 
en presenteren hun werk. 

Jongeren
Programma voor Primair Onderwijs en Voortgezet 
Onderwijs dat voortkomt uit het burgerinitiatief 
cultuureducatie
Aan de Slinger onderzoekt samen met de scholen de mo-
gelijkheden voor versterking van het cultuuronderwijs. Een 
extra aandachtspunt hierbij is de aansluiting van Primair 
Onderwijs op Voortgezet Onderwijs.

Dansende Woorden 10 jaar!
Het onderzoeken van mogelijke verbindingen tussen 
muziek, beeldende kunst, poëzie en dans is de kern van 
het project Dansende Woorden. In samenwerking met het 
Houtens Muziek Collectief, Kunst om de Hoek, Houtense 
dansscholen en College de Heemlanden wordt een 
voorstelling gemaakt waarin alle disciplines samenkomen.

Filmeducatie met Primair Onderwijs en Voortgezet 
Onderwijs (media creativiteit)
Voor zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet 
Onderwijs wordt aanbod ontwikkeld dat aansluit bij de 
behoeften en het curriculum media educatie. Aanbod kan 
gespecificeerd worden naar filmeducatie, of juist breed 
uitgewerkt worden op het gebied van media creativiteit.

Nieuwe bewoners
Zomerschool
In de zomervakantie organiseren we voor de kinderen van 
statushouders een ‘Zomerschool’ waar de kinderen allerlei 
verschillende cursussen kunnen volgen op het gebied van 
theater, dans, beeldende kunst en sport. Hiermee wordt 
tevens voorkomen dat in de zes weken zonder school, de 
taalvaardigheid achteruit gaat. Aan de Slinger werkt hierin 
samen met de Taalklas, ‘van Houten&co’ en Sportpunt 
Houten. Aan de Slinger coördineert het culturele pro-
gramma van de Zomerschool.

Speerpunten voor projecten 2019

Activiteitenplan 2018
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Beheren en exploiteren van 

een bedrijfsverzamelgebouw

Backoffice 

De ondersteuning van al onze activiteiten wordt gedaan 
door de ‘backoffice’. Voor ons bestaat de backoffice uit 
enthousiaste collega’s die er voor zorgdragen dat alle 
activiteiten op rolletjes lopen. Het gaat om bijvoorbeeld 
theatertechniek, kaartverkoop en horeca maar ook om 
PR marketing. Alle processen proberen we zo soepel te 
laten verlopen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de 
activiteiten maar ook ten goede van het werkplezier. De 
komende jaren willen we nog slagen maken op het gebied 
van efficiëntie. Alle tijd en energie die we hiermee besparen 
kunnen we gebruiken voor inhoudelijk zaken als bedenken 
en initiëren van nieuwe activiteiten. 

De backoffice bestaat niet alleen uit mensenwerk. Vooral 
ict speelt een grote rol. Ict is daarentegen heel kostbaar. 
De afgelopen jaren hebben we op ict gebied veel kosten 
bespaard. Vrijwel alle data zit in de cloud, hiermee besparen 
we veel kosten in het onderhoud van servers. Onze plan-
ningssoftware Artifax Event is de enige die nog naar de 
cloud moet gaan. Daarnaast bellen we over internet (VOIP) 
en kunnen we met onze Anbi status veel kortingen krijgen 
op verschillende softwarepakketten. Kostenbesparing is een 
doel maar gebruiksgemak en goede ondersteuning voor de 
medewerkers staat bovenaan. 

Gebouwenbeheer 

De energiebesparing uit 2018 wordt verder verduurzaamd. 
Tevens staat 2019 in het teken van nieuwe doeken, bui-
tenreclame, het optimaal houden van het gebruiksgemak 
van het gebouw en de aanpassing keuken/opslag i.v.m. de 
samenwerking met cateraar Deksels Lekker.

(Zakelijke) verhuur 

We werken aan het optimaliseren van verhuur, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. De gevolgen van de afname van 
het aantal leerlingen van het Houtens Muziek Collectief zijn 
(ook) voor ons goed merkbaar in de verhuur van de lokalen. 
De vraag naar het huren van de zalen lijkt zich te herstellen; 
bedrijven durven weer naar buiten te treden en locaties te 
huren. Wij blijven ‘unique selling points’ communiceren 
naar onze potentiële huurders.
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Speerpunten voor beheren en exploiteren van  

een bedrijfsverzamel-gebouw 2019

Van foyer naar theatercafé
In de zomer van 2018 is de trap in de vide geplaatst. Iedere 
bezoeker van ons gebouw komt nu binnen via de theater 
hoofdingang, of je nu voor een voorstelling komt of voor 
vioolles. De foyer is doordeweeks open van 09.00 uur tot 
tenminste 23.00 uur. Overdag kan er gewerkt worden, 
kunnen er ontmoetingen plaatsvinden, workshops etc. 
Samen met onze huiscateraar Deksels Lekker en onze eigen 
horecamedewerkers willen we de foyer qua sfeer en aanbod 
opwaarderen naar een theatercafé. In eerste instantie is dit 
een interne ambitie. Naar gelang het succes en de waarde-
ring van onze gasten zullen we meer als theatercafé naar 
buiten treden. E.e.a. hangt ook af van de verdere ontwik-
kelingen van het ‘cultuurplein’.

Green Key
Het keurmerk voor duurzaam ondernemen Green Key 
hopen we in 2018 te krijgen. In 2019 volgt de grote opgave 
om alle vereisten die het keurmerk stelt ook echt onderdeel 
te laten worden van de hele organisatie en zodanig, dat het 
ook een onderdeel wordt in het denken van alle medewer-
kers en vrijwilligers. Het keurmerk heeft verschillende grada-
ties: brons, zilver en goud. Er ligt dus voldoende uitdaging 
voor de organisatie om het duurzaam ondernemen verder 
uit te bouwen en te implementeren.

Nieuwe privacy wetgeving
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving 
in. In 2019 zal de wetgeving, net zoals Green Key, een logisch 
onderdeel zijn in het denken en doen binnen Aan de Slinger.

Activiteitenplan 2018
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Stichting Aan de Slinger 
De Slinger 40, 3995 DE Houten 

tel. 030 - 63 51 024 
e-mail: theater@aandeslinger.nl 
internet: www.aandeslinger.nl

Stichting Aan de Slinger
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