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KUNSTLINIE IN CONTEXT 
Kunstlinie Almere Flevoland werkt voor, in en met een 
bijzondere gemeente met een zeer prille 
geschiedenis: de jongste stad van Nederland.  
 
Almere is vooral een stad van uitersten. Een newtown, 
die nog zoekt naar haar (zelfstandige) identiteit.  
Een stad van hoge welstand, met een relatief hoog 
gemiddeld inkomen. Met hoge scores van bewoners 
op woontevredenheid en gezondheid ook. Maar daar 
staan lage scores op subjectief welzijn tegenover.        
In ranglijsten zie je Almere ofwel heel hoog genoteerd 
staan (groeisteden, grootste steden, miljonairswijken, 
werkgelegenheidsgroei), of juist zeer laag 
(aantrekkelijke steden, cultuuraanbod). 
 
De stad is snel gegroeid naar 208.000 inwoners en 
heeft, gegeven de toekomstplannen, nog een 
ambitieuze groeispurt naar 350.000 inwoners voor de 
boeg. Almere is ook een zeer diverse stad, met een 
hoog aandeel migranten. In totaal kent de stad 187 
verschillende culturen. Het is een relatief jonge stad 
qua leeftijdsopbouw, maar ook in Almere is sprake 
van vergrijzing. En het is een ondernemende                                                                          
stad, met bijna 85.000 arbeidsplaatsen en een actief 
vestigingsbeleid voor bedrijven en instellingen. 
 
Almere is zowel een belangrijke, gezichtsbepalende 
stad binnen de provincie Flevoland, als binnen de 
metropoolregio Amsterdam en is gelegen in de 
nabijheid van (grote) steden met een historisch 
centrum en een veelomvattend cultureel aanbod.  
Met name Amsterdam is een trekker voor Almeerders 
en in mindere mate ook Utrecht. Ook Het Gooi en 
Lelystad kunnen rekenen op bezoek uit Almere 
wanneer culturele programmering daartoe aanleiding 
geeft. 
 
Het is de vraag wat de ontwikkeling van de stad in de 
toekomst gaat brengen. Wordt het een creatieve stad, 
op basis van de kansen die er liggen door de groei en 
de mix die ontstaat in bevolkingssamenstelling?          
Of wordt het een geliefde woonplek voor een deel van 
de creatieve klasse van Amsterdam als onderdeel van 
de oostflank van de MRA? Of wordt het een complete 
stad, zoals andere steden met 350.000 inwoners? 

De toekomst zal het leren, maar de verschillende 
lonkende perspectieven geven handvatten voor de 
ontwikkeling van het culturele ecosysteem van de 
stad, want in elk geval is het van belang om de 
aantrekkingskracht en de aantrekkelijkheid van deze 
'ontworpen' stad te vergroten en daar kan cultuur een 
essentiële rol bij spelen. 
 
KUNSTLINIE - GROEISTRATEGIE 
Voor het verhogen van de aantrekkingskracht van de 
stad is cultureel aanbod de belangrijke drijfveer.  
Dit pleit voor investeringen in het culturele aanbod: 
groei in omvang, zowel qua verbreding en verdieping.  
Podiumkunsten zijn daarbinnen de belangrijke 
katalysator, met name voor publieksgroepen onder de 
30 jaar met een middelbare of hogere opleiding.    
Dat laatste is niet onbelangrijk, omdat er ook 
interactie is tussen investeringen in aanbod en 
deelname. Deelname op jongere leeftijd verhoogt 
namelijk de waarde die mensen later toekennen aan 
de aanwezigheid van cultuur in de stad. Investeringen 
in cultuurdeelname kunnen de waardering voor het 
culturele aanbod in de stad versterken, maar de 
vergroting van het culturele aanbod zelf blijft de echte 
impuls voor de stad. Aanbod waarbinnen te kiezen 
valt en waar mensen 's avonds spontaan terecht 
kunnen. Zonder daarvoor maanden van tevoren een 
kaartje te hoeven kopen. In eigen stad, dicht bij huis. 
Daarbij is een esthetische aantrekkelijke binnenstad 
en de kwaliteit van de plaatselijke horeca ook van 
belang. 
 
Cultuur - en daarmee ook een stadscultuurhuis - is in 
deze visie een ontmoetingsplaats en een bruisende 
omgeving voor nieuwe ideeën, waar een breed 
cultuuraanbod doorlopend af te nemen is. 
Vooral van de aanwezigheid van podiumkunsten en 
erfgoed is het effect op de aantrekkingskracht van de 
stad aangetoond. Architectuur kan gezien worden als 
erfgoed en daarmee ook direct bijdragen aan de 
aantrekkelijkheid van de stad.  
Niet alleen het feitelijke bezoek, maar voornamelijk 
de mogelijkheid om van cultuur te kunnen gaan 
genieten zijn de drijfveer achter dit mechanisme. De 
aanwezigheid van cultureel aanbod vertegenwoordigt 
een soort optiewaarde; alleen al de mogelijkheid van 
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een bezoek wordt door mensen gewaardeerd, los van 
de vraag of ze er ook werkelijk frequent gebruik van 
maken. Dit betekent concreet dat een theater niet elke 
avond 'vol' hoeft te zitten om van waarde te zijn voor 
de stad. Kortom: het rendement van investeringen in 
aanbod van podiumkunsten is voornamelijk 
afhankelijk van aantrekkingskracht op de (eigen) 
bevolking. Frequent aanbod, gericht op de eigen 
bevolking is de belangrijkste route voor succes. 
 
Met podiumkunsten en erfgoed kunnen steden zich 
dus onderscheiden van andere steden.  Daarnaast 
kunnen festivals  en musea het toerisme bevorderen.  
Door met onze Kunsthal de plaatselijke bevolking te 
engageren, door 's avonds open te zijn en beter 
geïntegreerd te zijn in de binnenstad (kwalitatieve 
horeca), draagt deze ook bij aan het creëren van een 
ontmoetingsplaats voor de plaatselijke bevolking en 
daarmee de aantrekkelijkheid van de stad. 
 
Daarom heeft Kunstlinie gekozen voor een 
groeistrategie die bijdraagt aan de aantrekkingskracht 
en aantrekkelijkheid van de stad.                                    
Als stadscultuurhuis, dat een trefpunt en 
ontmoetingsplaats biedt, maar ook vruchtbare grond 
voor innovatie. Dit leidt tot concrete ontwikkelpaden 
voor de drie domeinen binnen Kunstlinie in de 
komende jaren, met verschillende uitdagingen, die 
hierna zullen worden toegelicht.  
 
Om de groeidoelstellingen te bereiken is een viertal 
aandachtspunten van groot belang: 

1. Strategische allianties met andere (culturele) 
instellingen binnen en buiten de stad. 

2. Een duurzame relatie opbouwen met alle 
relevante publieksgroepen en communities 
binnen de stad, met bijzondere aandacht 
voor publieksgroepen die van belang zijn 
voor de groei van de stad. 

3. Festivals en andere hybride vormen van 
activiteiten om een breed palet van 
bezoekers binnen de stad aan te trekken. 

4. Een duidelijke artistieke signatuur, in lijn 
met de groeiambities van de stad. 

 

Concreet kent de groeistrategie de volgende 
hoofddoelstellingen voor ultimo 2024, die bij de 
afzonderlijke domeinen verder worden 
uitgewerkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOOFDDOELSTELLINGEN 2021-2024 
Groot, hoogfrequent aanbod - breed én diep 

• 300+ theatervoorstellingen in grote zaal plus 
middenzaal 

• 75 contextprogrammeringen 
• Kunsthal = OBFA tentoonstellingen 

Aantrekkelijk voor de creatieve klasse 
In-the-moment beschikbaar 

• Podiumkunsten ook in de zomer 
• Kunsthal ook ‘s avonds en in het weekend 
• Stadsforum als omlijsting i.s.m. culturele 

partners 
• Hybride programmering, live én online 

Kwalitatieve horeca 
Animatie Esplanade i.s.m. partners in de stad 
Toerisme aanjagen (MRA en NL) 

• Kunsthal = publiekstrekkende 
impacttentoonstellingen 

• ArchitectuurPlatform, tours/excursies/ 
arrangementen 

• Festivals 
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KUNSTLINIE - ARTISTIEKE SIGNATUUR 
Bij Kunstlinie draait het allemaal om toegankelijke 
kunst voor iedereen. Daarmee bedoelen wij niet dat 
we drempelverlagend programmeren, want door 
onderzoek weten we intussen dat de alom 
veronderstelde drempels niet bestaan. Uit datzelfde 
onderzoek blijkt dat eigenlijk iedereen graag culturele 
activiteiten bezoekt die zijn of haar belangstelling 
hebben. Het gaat er dus niet om drempels weg te 
halen, maar om de definitie van wat 'kunst & cultuur' 
is breder op te vatten. Wij willen kunst onderdeel 
maken van het dagdagelijkse leven, zoals dat in vele 
andere culturen ook de gewoonte is. We willen af van 
een strikte gecanoniseerde definitie van de 
kunstensector en aansluiten bij de pluriformiteit die 
Nederland - en zeker Almere - te bieden heeft. Wij 
programmeren dus vanuit een niet-gecanoniseerd 
perspectief en vinden dat bijvoorbeeld ook koken, 
film, dans, popmuziek, lezen en spoken word een 
plek verdienen binnen onze programmering en dat 
een mooie ervaring net zo belangrijk is als 
betekenisgeving. In aanvulling op dit uitgangspunt 
vinden we het essentieel om ruimte te reserveren 
binnen onze programmering voor relevante actuele 
en urgente thema's en willen we met onze 
programmering meerstemmigheid organiseren.  
Als ankerpunt voor onze programmering hebben wij 
vijf duurzame thema's geselecteerd die als toetssteen 
dienen voor onze programmakeuzes. 
 

 
 
Verder willen we niet alleen van en voor stad 
programmeren, maar vooral ook door en met de stad. 
Dit geven wij vorm in duurzame samenwerking en 
cocreatie met diverse communities. Dit kunnen 
communities zijn die interesses of vaardigheden 

delen, maar net zo goed communities die ervaringen, 
belangen of doelstellingen delen. 
 
In het algemeen is onze stelling dat wij, samen met 
onze partners, iedereen van 0 tot 100 willen bereiken, 
waarbij we in onze aanpak proberen beperkingen weg 
te nemen of te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan 
visuele beperkingen, of auditieve beperkingen, of 
beperkingen in mobiliteit. 
 
Door de gekozen artistieke aanpak ontstaat een 
gelaagdheid in onze programmering, waarmee wij 
aansluiten bij verschillende behoeften en drijveren 
van onze (potentiële) gasten en iedereen op eigen 
wijze kan kiezen uit en deelnemen aan, het palet aan 
activiteiten van onszelf en onze partners. 
 

 
 
Zo zouden we bijvoorbeeld graag Romeo en Julia van 
ITA programmeren, onder regie van Michiel van Erp en 
met onder andere Joy Delima in de cast. Dat is een 
prachtige love story voor een breed publiek, met een 
actrice die je al kent uit Flikken Rotterdam, waar je met 
je vriendinnen van kunt genieten. Het is ook een stuk 
van Shakespeare, dat voor de meer klassiek 
georiënteerde bezoeker interessant is, om te vergelijken 
met andere uitvoeringen of met het boek. Voor de 
fijnproevers is de ITA-brand een garantie voor een 
eigenwijze uitvoering van dit bekende stuk, waarbij het 
meer gaat om de identiteitsvraag: kun je zijn wie je wilt 
zijn? En voor de avant-garde staat de naam Michiel van 
Erp garant voor een avond vol creatieve prikkels. 
Bovendien kun je deze voorstelling vooraf laten gaan 
door verschillende contextuele programma's voor de 
verschillende doelgroepen, zoals een kostuumparty, een 
Shakespeare-leesgroep, een discours over identiteit en 
inclusie en een theaterworkshop met Van Erp. 
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KUNSTLINIE - PODIUM  
Onze groeifilosofie, breed en diep, resulteert in een 
verdubbeling van het aanbod tijdens de komende 
beleidsperiode. De programmering, die niet zoals in 
het verleden jaarlijks 'helemaal af' in 'de' brochure 
staat, wordt in onze nieuwe programmeringscyclus 
doorlopend aangevuld en is bovendien veel meer 
actueel en aanpasbaar aan ontwikkelingen in Almere 
en de rest van de wereld. Om het podium 
van/voor/door de stad te zijn, zijn we voortdurend in 
gesprek mét de stad en door niet alleen voor, maar 
ook dóór en mét de diverse publieksgroepen te 
programmeren, kunnen we  ons  aanbod doorlopend 
vernieuwen en actueel houden. Door bewust contact 
te zoeken met relevante partijen (van zowel culturele 
partners als sociaal-maatschappelijke instanties) 
zorgen we  voor waardevolle én spraakmakende 
samenwerkingen die in toenemende mate meer 
vraaggericht zullen zijn. 
 
Om een breder palet aan doelgroepen te bereiken, 
biedt Kunstlinie de komende jaren ook bewust meer 
ruimte aan de gesubsidieerde (BIS/FPK) 
gezelschappen. Deze staan per definitie voor 
kwalitatieve en inhoudsvolle producties welke 
bijdragen aan het vergroten van de kunstzinnige 
waarde van Kunstlinie in zijn geheel. Hierbij gaat 
onze artistieke 'lat' omhoog en werken wij aan het 
vergroten van het ambassadeurschap voor Kunstlinie 
onder met name de ontdekkers en de creatieven.     
Na deze beleidsperiode zal ruim 25% van het aanbod 
binnen de betreffende disciplines bestaan uit deze 
gezelschappen, waarbij we ervan uitgaan dat we 
gaan deelnemen aan de hierbij aansluitende FPK 
regeling voor de (gedeeltelijke) financiering van deze 
investering in onze programmering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de periode 2021-2024 maken we echter niet 
alleen inhoudelijk, maar ook kwantitatief een grote 
stap. De komende jaren wordt het programma in een 
aantal stappen vergroot tot 385 voorstellingen. Dit is 

exclusief alle schoolvoorstellingen, educatieve 
activiteiten en culturele verhuringen. We kiezen 
ervoor om onze ambitie duidelijk gefaseerd vorm te 
geven, zodat de groei stabiel is te realiseren en kan 
worden voortgeborduurd op de voorgaande periode.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Door in kwantiteit te groeien kunnen we de 
bestaande breedte handhaven, terwijl we via nieuwe, 
aanvullende programmering verdere verbreding 
alsook verdieping bieden. De bestaande categorieën 
worden dus relatief kleiner binnen het gegroeide 
aanbod, maar blijven effectief op peil.  
Daarmee verandert de verhouding tussen de 
verschillende programmaonderdelen, maar 
behouden we het goede uit het verleden.  
 

 
 
De podiumprogrammering wordt wekelijks 
geconcentreerd op donderdag tot en met zondag, in 
de grote zaal en de middenzaal. Dit, in combinatie 
met verbindende programmering vanuit Stadsforum 
en Kunsthal, zorgt ervoor dat er op die dagen 
gegarandeerd reuring in het gebouw is. Bovendien 
gaan we ervan uit dat de kleine zaal wordt bespeeld 
door onze huisgezelschappen Suburbia en 
BonteHond, als extra dimensie. Op maandag tot en 
met woensdag is er dan ook in de zalen ruimte voor 
initiatieven van partners en voor culturele of 
commerciële verhuringen. 

TOTAAL THEATERPROGRAMMERING 160 310 100% 100% 94%
Toneel 15 34 9% 11% 127%
Cabaret 50 75 31% 24% 50%
Dans 6 20 4% 6% 233%
Jeugd 25 52 16% 17% 127%
Klassiek / Opera 6 13 4% 4% 117%
Musical / Show 8 12 5% 4% 50%
Muziek / Theaterconcert 40 71 25% 23% 78%
Jazz 0 10 0% 3% 100%
Wereldmuziek 0 10 0% 3% 100%
Specials 10 13 6% 4% 30%
POPCONCERTEN (staan) 8 18 100% 100% 125%
FESTIVALS 4 7 100% 100% 75%
PUBLIEKSPROGRAMMERING 18 34 100% 100% 89%
LAST-MINUTE (actueel) 10 16 100% 100% 60%
TOTAAL PODIUM 200 385 100% 100% 93%

PODIUM - ONTWIKKELING
Aantal 

2021/2022
Aantal 

2024/2025
Aandeel 

2021/2022
Aandeel 
2024/25

Groei 
2021-2024
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Artistiek proces 
Om te komen tot een goed gebalanceerde 
podiumprogrammering hebben we een curatieproces 
ontwikkeld. Een proces waarbinnen ook onze partners 
de mogelijkheid hebben om ideeën en voorstellen 
voor producties in te brengen. Op basis van dit proces 
houden we rekening met de identiteit van Almere, 
maar ook met professionele kwaliteit, 
publieksontwikkeling, breedte/diepte, onze 
programmalijnen en verbinding met thema's of 
programmering van partners.  
 

 
 

Aangezien we (de relatie met) ons publiek willen 
ontwikkelen, zijn we op zoek naar een goede mix 
tussen publiekstrekkers, mainstream aanbod en 
bekend repertoire enerzijds en meer geëngageerd 
en innovatief aanbod anderzijds. En ook naar 
voorstellingen die voor meerdere publieksgroepen 
op verschillende manieren interessant zijn, zoals in 
het voorbeeld van de Romeo en Julia van ITA.              
(Voor meer informatie over deze filosofie, zie het 
hoofdstuk over marketing.) 

 
Niet-traditionele podiumprogrammering 
Naast de meer traditionele podiumprogrammering 
onderscheidt Kunstlinie zich door een andere wijze 
van verbreding en verdieping die goed past bij onze 
ambitie, het gebouw en onze stad. 
 
(Pop)concerten 
In samenwerking met diverse culturele partners gaan 
we de komende periode voorzien in een groeiende 
reeks 'popzaal' concerten, waarbij in eerste instantie 
het podium van onze grote zaal een aantal weekends 
per jaar zal worden getransformeerd tot een 
poppodium en ruimte zal bieden voor een breed 
scala aan bands, muzikanten en dj’s. Na de 
benodigde kleine verbouwing, met het oog op de 
veiligheidsvergunning, kan dit in de middenzaal.             
Dit doen we uiteraard zoveel mogelijk in aanvulling 
op en in samenwerking met onze regionale 
(pop)partners, waarbij we gezien de al aanwezige 
facilitaire mogelijkheden en de royale omvang van 
onze zalen kunnen voorzien in de volgende stap in 
de ontwikkelen van de popcultuur in (en ván) 
Almere. 
 
Festivals 
In Kunstlinie wordt jaarlijks een aantal festivals 
georganiseerd. De komende jaren gaan we deze 
uitbreiden, aanpassen en meer in lijn brengen met 
onze ambitie en doelen. 
 
Zo zullen we in het verleden gehouden festivals 
evalueren en herijken. En zo maken we de komende 
jaren ook in de bestaande festivals een stap waarbij 
we van vooral faciliterend bewegen naar 
coproducerend. Hierdoor kan ook inhoudelijk 
worden aangehaakt bij onze richting en doelen als 
podium van, voor en door de stad.  
 
Tot 2025 zal er jaarlijks een nieuw festival worden 
gelanceerd, dat het jaar daarvoor al zal worden 
geïntroduceerd en voorbereid en waarbij de intentie 
is deze voor langere tijd te kunnen blijven 
organiseren en (door)ontwikkelen.  
 
De komende jaren werken we aan de ontwikkeling 
van onder andere de volgende nieuwe festivals.  
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Stadsfestival “Alles Almere”                                     
(werktitel)  9 t/m 12 december 2021 
In dit (lange) weekend ontdekt men Almeerse kunst 
en cultuur over de volle breedte. Theater, muziek, 
beeldende kunst, literatuur en nog veel meer. Er zijn 
optredens van acts zoals Black Pencil Ensemble tot 
Tineke Schouten, Almeerse beeldende kunstenaars 
tonen hun werk terwijl het AJSO en Theaterschool 
Almere een grote sing-a-long organiseren, het 
gebouw wordt ontdekt tijdens een architectuur-tour 
én het gebouw is vol met kunst én je kunt genieten 
van lekker eten van een zeer grote (Almeerse) 
diversiteit. 
 
Festivally                                                                
(werktitel) - 2022 
Een festival in de lijn van 'Kaftival', waarbij de 
beoogde doelgroep nu volledig wordt bediend. Een 
hiphop festival voor tieners en jongeren met naast 
een aansprekend muzikaal programma ook een 
bijzondere (rand)programmering waarbij men 
kennis neemt van een bredere culturele context 
binnen het urban art genre. 
 
Verder starten we ook de ontwikkeling van nieuwe 
festivals die later zullen worden aangeboden:  
 

• Een festival met Indonesië als verbindend 
element (coproductie) waarbij zowel 
aandacht is voor (beeldende) kunst, cultuur 
en dans alsook voor introspectie aangaande 
(de)kolonisering en de gevolgen hiervan. 

• Een festival met jazz en soul als verbindend 
element. 

• Een festival met film en/of 'digitaal' als 
startpunt (coproductie). 

• Een festival rondom wereldmuziek. 
 
Naast deze 'eigen' producties zullen we de komende 
jaren ook ruimte bieden aan externe producties en 
festivals zoals Black Heritage Festival, African 
Performers festival, prentenboekjesfestival, etc.. 
En we gaan natuurlijk verder met de reeds bestaande 
partners zoals 2TurvenHoog, Popronde Festival en 
ArtRocks. 
Deze mix van eigen festivals en samenwerkingen 
maakt dat we relatief snel een portfolio kunnen 
opbouwen. 
 

 
KUNSTLINIE - KUNSTHAL 
Onze Kunsthal is bij uitstek de tak van de culturele 
sport waarmee we niet alleen de stad kunnen raken, 
maar tot ruim over de grenzen van de provincie 
kunnen reiken.  
Door beeldende kunst te tonen die dieper gaat dan 
een esthetisch plezierig plaatje, kunnen wij samen 
met kunstenaars, communities en de bezoeker 
allerhande actuele onderwerpen pogen beter te 
doorgronden en duiden. Het gaat hierbij niet om 
sluitende antwoorden, maar om plaats te maken voor 
diverse zienswijzen en het discours daartussen, 
alsmede ter stimulering van introspectie bij het 
individu.  
De focus ligt dus met name op de impact en niet op 
het bereik in koude economische cijfers. 
Een voorbeeld van een thema dat wij op dergelijke 
wijze hebben benaderd in het afgelopen jaar was de 
strijd tegen racisme en vóór emancipatie van met 
name de zwarte bevolking. Dit project getiteld ‘Why 
the Caged Birds Sing’ heeft ons waardevolle lessen 
geleerd die we meenemen in de programmering van 
komende jaren. Buiten de programmathema’s 
waarmee we in de gehele Kunstlinie te werk gaan, 
levert dat de volgende uitgangspunten op. 
 
'In-the-moment' programmering met langere 
aanlooptijd en ruimere openingstijden 
Het maken van een tentoonstelling kan een 
tijdrovende klus zijn, waarbij die tijd hoofdzakelijk 
gaat zitten in zaken als research, bruiklenen die soms 
een jaar van te voren aangevraagd moeten worden, 
en het doen van fondsaanvragen.  
Ondanks dat de inhoudelijke invulling minstens een 
jaar van te voren bepaald wordt, gieten we deze niet 
volledig in beton. Dit is een bewuste keuze waarmee 
we ons de mogelijkheid voorbehouden om 
regelmatig aan in the moment programmering met 
een kortere aanlooptijd te doen, zoals in het 
voorbeeld van ‘Why the Caged Birds Sing’, waarmee 
we urgent en actueel aanbod verzorgen. Hiermee 
blijven we onze bezoekers  – van individueel bezoek 
tot in schoolverband - te allen tijden de ruimte bieden 
om samen met ons te reflecteren op grote en kleine 
thema’s in de wereld om ons heen.  
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Anders gezegd: we bewegen mee met de 
verschuiving van de traditionele, primair zendende 
museumformule naar een moderne, participatieve 
presentatie-instelling op de vooruitstrevende wijze die 
bij pioniersstad Almere past.  
Hoewel de tentoonstellingsprogrammering binnen 
ons programmagrid vooral gericht is op de 
zogenaamde bohemiens en ontdekkers, zien we met 
name in het publieksprogramma nog volop potentie 
om ook de creatieven uit het grid meer te bedienen. 
 
Community building en –bonding                                      
We zijn nu circa anderhalf jaar onderweg met 
programmeren volgens het ‘Of/by/for all-principe’ van 
Nina Simon. Deze manier van werken, waar er niet 
alleen voor, maar ook met en door publieksgroepen 
en communities geprogrammeerd wordt, vergt een 
lange adem om volwaardig geïmplementeerd te 
geraken. Dit komt doordat je als organisatie niet 
alleen een andere manier van denken over de 
verhouding tussen instituut en maatschappij moet 
ontwikkelen, maar vooral ook doordat je de 
vertrouwensrelatie met de gemeenschappen in die 
maatschappij moet opbouwen.                                                              
In de tentoonstellingen hebben we naast het 
vanzelfsprekende ‘voor’ onszelf goed kunnen 
ontwikkelen in de categorie ‘met’. Hieruit 
voortvloeiend zijn voor het Stadsforum en 
publieksprogrammering enkele voorstellen 
opgekomen voor de ‘door’-categorie projecten.                   
De Kunsthal lijkt daarmee een veelbelovende 
katalysator in het opwekken van projecten door 
derden onder ons dak, door hen of hun netwerk in 
eerste instantie te betrekken bij samenwerkingen.  

Een deel van de reeds voorgestelde projecten door 
derden zal mogelijk daadwerkelijk uitgevoerd gaan 
worden en heeft een hoop nieuwe, interessante 
connecties opgeleverd. Een mooi voorbeeld hiervan is 
de zogenaamde ‘Wall of Connection’-
muurschildering, die leerlingen van de Almeerse 
school Helen Parkhurst in samenwerking met het 
Haagse MasterPeace in onze CityLounge creëerden. 
Wij hebben hier slechts een faciliterende rol in gehad 
met als resultaat trotse leerlingen, docenten en 

partners en natuurlijk een prachtige mural (zie 
afbeelding hieronder). 
 

 
 
Essentieel aspect van dergelijke connecties 
(communitybuilding) is dat we niet op zoek zijn naar 
kortstondige, eenmalige acties, maar dat we ons 
netwerk duurzaam willen laten uitgroeien 
(communitybonding). Door bij elkaar betrokken te 
blijven, verrijken en versterken we de culturele 
infrastructuur. Kunst bestaat immers niet in een 
vacuüm, maar is een (variërend diepgaande tot meer 
oppervlakkige) reactie en reflectie op de 
maatschappij. Door de maatschappij direct van haver 
tot gort bij de programmering te betrekken, bedden 
we die maatschappij integraal in onze organisatie in, 
in plaats van de zijlijn een poging te doen een spiegel 
voor te houden. De input van communities helpt ons 
diezelfde spiegel vaker tot onszelf te keren, te blijven 
leren en te groeien. 

 
Multi- en interdisciplinair publieksprogramma 
Bij iedere tentoonstelling verzorgen we een 
publieksprogramma. Dit programma is volledig op 
maat bij het desbetreffende project en kent dus geen 
vaste formule. Doel van het programma is echter wel 
altijd het verbreden en verdiepen van het aanbod 
omtrent hetzelfde thema, met waar mogelijk een 
participatief karakter. Het publieksprogramma bij de 
tentoonstellingen is  de aanjager op het gebied van 
multi- en interdisciplinair programmeren, door een 
natuurlijke aanleiding te scheppen voor andere 
disciplines onder ons dak om aan te haken op de 
tentoonstelling. Dit breed geschakeerde aanbod stelt 
ons in de gelegenheid doorlopend nieuwigheden te 
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presenteren, aanvullend op de meer langdurige aard 
van de tentoonstellingen, waarbij het programma 
afwisselend vertrouwd, vernieuwend en 
experimenteel kan zijn. 
 
In de afgelopen periode hebben we er een concrete 
doelstelling bijgekregen: zowel on- als offline 
programmeren. Het is wenselijk dit ook in een post-
corona tijdperk door te zetten. Niet alleen ter 
verdieping, maar ook om mensen te bereiken die niet 
in de gelegenheid zijn ons te bezoeken. Idealiter 
beschouwen we daarom de on- en offline wereld niet 
als gescheiden werelden, maar als twee werelden die 
uitstekend bij elkaar te brengen zijn. 
 
2021: ‘thuis’                                                                                  
De tentoonstelling ‘thuis’ staat in het teken van de 
geuren en geluiden van thuis.  

 

De meeste mensen hebben in coronatijd wel iets met 
hun interieur gedaan, maar zelden staan we stil bij 
hoe geur en geluid bijdragen aan het verschil tussen 
een huis en een thuis. We zijn om dit in beeld te 
brengen bij negen uiteenlopende Almeerse 
huishoudens langs geweest met gerenommeerd 
geurdesigner Jorg Hempenius en geluidskunstenaar 
Elise ’t Hart om die persoonlijke verhalen van mensen 
te vangen. In de tentoonstelling loop je van 
woonkamer naar woonkamer, waarin je een idee 
krijgt van wat thuis voor een ander kan betekenen. 
Met dit project lichten we dus niet alleen het thema 
uit, maar zetten we eveneens de rijke variëteit aan 
woonsituaties in Almere zien. 

Tevens zijn collages van beeldende kunstenares Inez 
de Brauw te zien, die huiselijke situaties weergeven 

en zo mooi rijmen met het idee dat eenieders 
woonkamer een unieke collage is. 
 
Eerste helft 2022: ‘StreetCred’ 
We starten 2022 energiek met het multidisciplinaire 
project ‘StreetCred’, waarin we spotlight richten op 
street art & culture in al zijn veelzijdige, rauwe 
schoonheid. 
Stabiele factor in het hart van dit project is de 
tentoonstelling ‘Shapeshifters’. In deze coproductie 
met Galerie Vroom & Varossieau kun je je hart 
ophalen aan de uiteenlopende stijlen en vormen die 
street art te bieden heeft. Van op locatie gecreëerde 
mural tot sneaker, en van sculptuur tot figurine. Doel 
is dan ook niet om een uitputtende geschiedenis van 
de street art weer te geven. 

 
 
Of het nu je eerste kennismaking met street art is, of 
dat je al jaren een grote liefhebber bent: voor 
iedereen valt iets nieuws te ontdekken in een parade 
aan nationale en internationale gevestigde en 
aanstormende namen. 
 
Tweede helft 2022: ‘Karakter’ (werktitel) 
Architect Liesbeth van der Pol bevindt zich momenteel 
in de winter van een imposante carrière.  
In de tentoonstelling ‘Karakter’ (werktitel) staan we 
uitgebreid stil bij de gebouwen en met name de 
vrouw erachter. Want hoe kom je tot karakteristieke 
gebouwen als de iconische Rode Donders die fier in 
Almere staan?                                                                                      
Er is geen betere verteller van dit verhaal dan Liesbeth 
van der Pol zelf, die je binnen no time hypnotiseert 
met haar eloquente, komische en krachtige 
anekdotes. 
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In de tentoonstelling staan we niet alleen stil bij wat 
de ontwerpfilosofie van Van der Pol zo eigen maakt, 
maar ook bij de uitdagingen van wanneer je als vrouw 
in een mannenwereld opereert. 
 

 
 
 
KUNSTLINIE - STADSFORUM 
Binnen ons iconische Kunstlinie-gebouw creëren we 
een grote, vrij toegankelijke publieke ruimte, 
waarbinnen onder andere horeca, de kunsthalshop en 
het APA (ArchitectuurPlatform Almere) gevestigd zijn. 
Voorts is er volop ruimte voor informele 
ontmoetingen, pop-up tentoonstellingen en 
voorstellingen, maar ook 'safe spaces' voor dialoog en 
debat. Hierdoor ontstaat reuring door het hele 
gebouw. 
 
Het Stadsforum van Kunstlinie functioneert (zowel live 
als digitaal) als cultuurportaal, toegangspoort en 
ontmoetingsplek. Het informeert, inspireert, en 
activeert. Gasten worden bij een bezoek aan het 
Stadsforum positief verrast door het veelzijdige 
culturele aanbod van  Kunstlinie & Partners, met een 
programma voor jong en oud. 
 
 

 
 

Beoogde effecten Stadsforum 
• Verbinding met Kunstlinie als 

stadscultuurhuis  neemt toe.  
• Verbinding tussen de bezoekers, de partners 

en de stad neemt toe.  
• Bekendheid van Kunstlinie als cultuurhub 

neemt toe. 
• Cultuurparticipatie neemt toe: door de 

inspirerende, actuele en de wisselende 
bezienswaardigheden en activiteiten. 

• Samenwerkingen met culturele partners 
nemen toe en er ontstaan verrassend mooie 
cross-overs; dit leidt tot multidisciplinaire 
culturele uitingen, die ook elders in de 
(binnen)stad te bewonderen zijn.   

 
Voorbeeldprojecten Stadsforum 
‘Wall of Connection’ - mural,  leerlingen Almeerse 
Helen Parkhurst school in samenwerking met het 
MasterPeace (2021). 
'100 jaar Almere' (werktitel) - publieksvriendelijke 
manifestatie/ tentoonstelling met randprogramma,  
over de ontstaansgeschiedenis, ontwikkeling én 
toekomst van Almere, Stichting Polderblik (2022). 
'Mijn Almere' - fotoportrettenreeks; 29 portretten 
die op ons gebouw worden getoond, met bij elk 
portret een quote over het verhaal achter het potret en 
een QR-code die verwijst naar het volledige verhaal op 
de website, Suburbia in de Buurt (2021).  



 12 

Vast onderdeel van het Stadsforum is het 
ArchitectuurPlatform Almere (APA), het culturele 
schakelpunt voor iedereen met interesse voor de stad.  
 
ArchitectuurPlatform Almere (APA)  
APA is de enthousiaste vertegenwoordiger van de 
jongste stad van Nederland ...  
Een NewTown, een échte, daar willen we mee 
pronken en daar zijn we trots op. Door dit breed uit te 
dragen hebben we een logisch handvat dat we 
kunnen gebruiken als aanjager voor gesprek, maar 
bijvoorbeeld ook als een manier om een logische 
internationale setting te creëren via connecties met 
andere échte newtons wereldwijd. Dit biedt unieke 
invalshoeken: de architectuur van de afgelopen 50 
jaar in één tour. Of juist per keer inzoomen op een 
specifieke periode met veel voorbeelden bij de hand. 
Bovendien vormden diverse wijken het podium van 
experimenten op het gebied van stedenbouw en 
architectuur. 
Wij zien het platform als: 

• Een erfgoedorganisatie, met de stad als 
collectie, ons eigen gebouw als icoon en met 
Teun Koolhaas, Rem Koolhaas en SANAA als 
grote namen. 

• Een presentatie-instelling, waar de dialoog 
zich richt op inhoudelijke vernieuwing en 
exploratie, met het stimuleren van 
innovatieve gezichtspunten als doel; 

• Animator van newtown Almere als 
'attractiepark'. Uit recent onderzoek, 
waarmee de aantrekkingskracht van steden 
wordt verklaard, blijkt dat naast de 
aanwezigheid van historische gebouwen en 
monumenten ook nieuwere bouwstijlen en 
zogenoemde 'iconen van de moderne 
architectuur' in trek zijn. Dit gegeven in 
combinatie met de keerzijde van het succes 
van de oude stad – namelijk (te) veel 
toeristen – biedt mogelijkheden voor de 
nieuwe stad. 

Voor meer informatie over het artistieke concept, 
organisatievorm en werkvormen, zie bijlage 5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma APA - vast repertoire 
• Een korte geschiedenis van Almere (vaste 

tentoonstelling; AR en online) 
• DIY wandelingen en tours (analoog/digitaal, 

lezen/audio) 
• Talk & Walk tours (ism architour) 
• Dag van de Architectuur (jaarlijks, juni) 
• Open Monumentendag (jaarlijks, juni) 
• Architectuurmaand Almere (jaarlijks, juni) 
• Architectuurprijs Almere (2-jaarlijks, uitreiking 

in juni, 2022 en 2024) 
• Stadmakerscongres (2-jaarlijks, in juni, start 

2023) 
• Ontwerpfestival (verbindende 

programmering, jaarlijks november, start 
2022) 

• Aan Tafel Met ... (lezingenreeks; 2022 o.a. 
met Francine Houben, Mecanoo) 

• De Verrekijker (lezingenreeks) 
• Over de Stad Gesproken (lezingenreeks) 
• KIDD groep 8, KIDD ++, KIDD groep 5 tour 

Kunstlinie gebouw (i.s.m. alle culturele 
instellingen in de stad) 

• Collegereeks Moderne Architectuur 
• Architectuurcafé 
 

Bijzondere projecten APA in de planperiode 
2022  Expositie 'Karakter' i.s.m. Liesbeth van de Pol 
 (Dok Architecten)  
2022  Community Art Project '100 jaar Almere' 
 i.s.m. Polderblik (heritage van Teun 
 Koolhaas).  
 

Themalijnen APA, gerelateerd aan de 
programmalijnen van Kunstlinie 

• De duurzame stad (i.s.m. Green Cities) 
• De Nieuwe Stad (i.s.m. INTI) 
• De aantrekkelijke en vitale stad (over welzijn 

in brede zin) 
• De inclusieve stad (i.s.m. Avanti) 
• De Metropo(o)lder (i.s.m. Deltametropool) 
• Urban Planning (i.s.m. Polderblik) 
• Duurzame materialen 
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KUNSTLINIE - MARKETING  
Kunstlinie is het stadscultuurhuis in Almere, het 
(t)huis voor kunst en cultuur in de stad. Daarom is het 
van belang om onze relevantie duidelijk uit te dragen, 
zodat veel cultuurliefhebbers ons weten te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevantie voor Almere vergroten 
In de komende jaren gaan we onze programma's 
meer op maat maken voor Almere. Dat doen we op 
drie manieren: 

• Flinke groei van het aanbod, zodat wij meer 
bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de 
stad. 

• Uit het basisaanbod voor de podium 
programmering zorgvuldig een mix van 
voorstellingen kiezen die het beste past bij 
de smaak van Almere. 

• Proactief op zoek gaan naar programmering 
die goed past bij Almere en coproduceren 
van exclusief voor en door de stad 
ontworpen en gemaakte activiteiten. 

 
Wij willen onze publieksbasis vergroten door voor alle 
cultuurliefhebbers in onze stad activiteiten te bieden 
die voor hen interessant zijn. Daarom bieden wij een 
brede range kunst over de hele linie. Van kwetsbaar 
vernieuwend tot grote publiekstrekkers. En hoewel we 
uit onderzoek weten dat de publiekstrekkers een zeer 
diverse groep cultuurliefhebbers aantrekken, weten 
we ook dat dit eveneens waar is voor het experiment.                        

 
 
Zo vormt 42% van de bezoekers aan publiekstrekkers 
ook de harde kern van de bezoekers aan het meer 
onbekende repertoire. En andersom blijkt dat 
vernieuwende activiteiten ook door de harde kern van 
het populaire repertoire worden bezocht.                                                                                                    
Wij willen deze wisselwerking bewust versterken, 
onder andere door contextuele programmering voor 
diverse groepen die op verschillende manieren 
inhaakt op onderdelen van de programmering. Op die 
manier ontwikkelen we onze publieksbasis op een 
kwalitatieve wijze. 
 
Vanuit marketingperspectief betekent dit dat we onze 
marketingmiddelen veel gerichter en specifieker in 
zullen zetten. Zo is het voor publiekstrekkers niet 
nodig om veel in marketing te investeren. Het 
aankondigen van deze activiteiten via de geijkte 
kanalen (aankondiging in folder/brochure, krant, 
sociale kanalen, uitinalmere etc.) is voldoende voor 
een volle zaal. Voor het meer onbekende aanbod zijn 
promotionele activiteiten wel effectief en is het ook 
van belang om de diverse cultuurliefhebbers op de 
voor hen prettige manier hierover te informeren. 
 
Om de betrokkenheid van alle Almeerse 
cultuurliefhebbers te verhogen kijken wij op op drie 
manieren naar 'publiekssegmenten': 

• Leefstijlgroepen 
• Communities 
• Demografische groepen 

 
 
 

 

HOOFDDOELEN MARKETING 2021 - 24 
1. Relevantie voor Almere vergroten  

 Focus leefstijlgroepen 
 Focus communities 
 Focus demografische groepen 

2. Optimalisering bezoekersaantallen 
 Bezoekfrequentie omhoog 
 Verblijfsduur omhoog  
 Klantwaarde verhogen  

3. Merkbekendheid en zichtbaarheid  
 Kunstlinie DNA en BrandID 
 Persrelaties versterken 
 Sterk door samenwerking  
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Focus leefstijlgroepen 
Wij richten ons specifiek op een viertal relevante 
culturele leefstijlgroepen: 

• Genieters - kernpubliek voor 
publiekstrekkers zoals concerten, festivals en 
gezellige programmering, bij voorkeur 
samen met vrienden, dit zijn 
momentconsumenten pur sang. 

• Ontdekkers - willen graag leren en ervaren, 
een de kerngroep voor meer inhoudelijke en 
educatieve programmering.  

• Creatieven - creatieve recreanten, altijd op 
zoek naar vernieuwing en verbinding, avant-
garde ambassadeurs, essentieel voor 
stedelijke ontwikkeling en dus voor de 
toekomst van de stad. 

• Bohemiens - liefhebbers van uitdagende 
programmering en pleitbezorgers voor de 
statuur van culturele instellingen, belangrijk 
voor verdere onwikkeling van de stad. 

 
Terugblikkend op de afgelopen jaren bereikte 
Kunstlinie met de podiumprogrammering met name 
genieters. Met de Kunsthal en Stadsforum 
(architectuur) ontdekkers en bohemiens.  
 
Kunstlinie heeft daarom de komende beleidsperiode 
extra aandacht in al haar programmering voor de 
creatieven. Deze doelgroep wordt in Almere nog niet 
ruim bediend, terwijl deze in aandeel groeit (o.a. 
Oosterwold, Poort, expats, studenten) en van belang 
is voor de culturele ontwikkeling van de stad. 
Daarnaast focussen wij ook op ontwikkeling van 
aanbod voor ontdekkers en bohemiens, waarbij wij de 
genieters zeker niet van ons willen vervreemden.  
 
Met onze marketinguitingen zullen we deze 
verschillende cultuurliefhebbers op verschilende 
manieren aanspreken en benaderen, passend bij de 
drijfveren en behoeften die zij hebben ten aanzien 
van kunst en cultuur. Wij zetten daarbij verschillende 
kanalen in relatie tot de diversiteit van ons publiek in. 
Dit betekent dat marketing meer een 'guerilla' aanpak 
zal kennen, in tegenstelling tot de one-size-fits-all 
aanpak uit het verleden. Zo kunnen we met dezelfde 
middelen veel meer mensen bereiken. 

 

 
 
Focus communities 
Een andere groeirichting, die vooral op bredere 
publieksparticipatie is gericht, betreft activiteiten 
rond community issues. In deze gevallen wordt 
kunst gebruikt als katalysator voor 
gemeenschapsactie over een specifieke (lokaal) 
maatschappelijke kwestie. 
Dit kan gaan om gemeenschappelijke interesses, 
maar ook om gemeenschappelijke belangen, 
doelstellingen, vaardigheden of kennisgebieden. 
In onze marketingaanpak volgen wij programma 
bij dit type activiteiten. Wij zoomen dan in op de 
betreffende community en het issue.  
Dus ook hier geldt wederom: we zijn zeer gericht 
en specifiek in de inzet van onze middelen. 
 
Focus demografische groepen 
De stad is nog steeds 'jong', maar de groep twintigers 
neemt rap toe en ook de groep 65+ wordt groter.                
De eerste generatie geboren Almeerders wordt 
volwassen. En de instroom van nieuwkomers 
verandert: wijken als Oosterwold en Poort zorgen voor 
een meer diverse bevolkingsopbouw.  
In de komende beleidsperiode hebben wij speciale 
aandacht voor de volgende demografische 
publieksgroepen. 

• senioren (vanwege dubbele vergrijzing) 
• jongeren (Almere als studentenstad) 
• nieuwe inwoners (vanwege groeiopdracht 

stad) en potentiële nieuwe bezoekers 
(festivalisering, toerisme en educatie). 
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Voor deze doelgroepen zullen wij een op hen 
toegesneden instrumentarium ontwikkelen, dat 
structureel inzetbaar is. Denk aan speciale 
arrangementen voor senioren, lidmaatschappen voor 
studenten en kennismakingsvouchers voor nieuwe 
inwoners en nieuwe bezoekers. 
 
Optimalisering bezoekersaantallen 
Aangezien we groeien in aanbod, zullen we 
logischerwijze ook groeien in aantallen bezoekers.  
Anderzijds willen we vooral kijken naar de match 
tussen ons Almeerse publiek en het te selecteren 
aanbod, waardoor we keuzes maken die niet per se op 
publieksmaximalisatie gericht zijn. Daarom gaan we 
uit van optimalisatie: het betrekken van de juiste 
bezoekers bij voor hen relevant aanbod. Zodoende 
denken wij deze beleidsperiode toe te groeien naar 
een jaarlijks bezoekersniveau van 250.000 gasten. 
 
Voor de podiumprogrammering valt dit uiteen in 
70.000 bezoekers aan de theaterprogrammering en 
15.000 voor festivals en publieksprogrammering. 
Bovendien gaan we uit van een bezettingsgraad van 
gemiddeld 72%. 
Voor de Kunsthal verwachten we bij een 
publiekstrekkende impacttentoonstelling 25.000 en 
voor een OBFA tentoonstelling 5.000 bezoekers te 
mogen verwelkomen. 
Voor het Stadsforum gaan wij uit van 20.000 
bezoekers per jaar, inclusief de programmering van 
het APA en onze educatieve activiteiten. 
 

PROGRAMMERING BEZOEKERS  
Podium 85.000 
Kunsthal 30.000 
Stadsforum 20.000 
Congrescentrum 50.000 
Partnerships 65.000 
TOTAAL 250.000 

 

Teneinde deze groei te verwezenlijken hebben we ons 
een drietal belangrijke subdoelen gesteld: 

• Bezoekfrequentie verhogen 
• Verblijfsduur verhogen 
• Klantwaarde verhogen  

 
 

Bezoekfrequentie verhogen 
 

 
 

Uit onderzoek is gebleken dat de veelal gebruikte 
marketingpraktijken van culturele locaties niet altijd 
doelmatig zijn om de meeste mensen te helpen hun 
betrokkenheid bij culturele locaties te verdiepen.      
Dit komt doordat een groot deel van de 
kunstmarketing gericht is op zelfverzekerde 
ontdekkingsreizigers - mensen die de toewijding, 
ervaring, het vertrouwen en de voordelen hebben om 
door de massa aan beschikbare informatie te 
navigeren en zichzelf proactief door het 
besluitvormingsproces te begeleiden. De meeste 
mensen missen deze drijfveren, dus hoewel 
marketingmateriaal bekendheid kan vergroten, 
moedigen ze de meeste mensen niet aan om te 
boeken of te bezoeken. 
Het onderzoek identificeert gelukkig ook de 
sleutelfactoren die mensen in elke fase helpen een 
volgende stap te maken naar diepere betrokkenheid 
door middel van gepersonaliseerde interventies.  
Ook hier geldt dus weer: een gerichte en specifieke 
aanpak is het meest effectief. 
Wij gaan vanaf 2021 iedereen die zich registreert voor 
een bezoek (al dan niet betalend) een tiental 'gouden 
vragen' stellen, op basis waarvan we bezoekers 
kunnen taggen. Op die manier kunnen we na die 
eerste registratie gaan werken aan maatwerk voor 
engagement, afhankelijk van de persoonlijke 
behoefte. Voorbeelden van quick wins zijn het 
aanbieden van serie-arrangementen en combitickets. 
 
Verblijfsduur verhogen  
Kunstlinie is een cultuurhuis met vele faciliteiten 
onder één dak. Zowel de impact als de omzet per 
bezoek kan verhoogd worden door de (tijds)besteding 
te verhogen. Met name het Stadsforum kan hier sterk 
aan bijdragen, met verbindende programmering die 
voor elke bezoeker vrij toegankelijk is. Om dit te 
kunnen realiseren zijn een goede horecaformule en 
een kunsthalshop onontbeerlijk.  
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Horeca is nu vaak uitsluitend gekoppeld aan het 
toegangskaartje (één drankje per bezoeker). Quick 
win is het verkopen van horecarrangementen bij de 
tickets, maar ook het attent maken op andere 
activiteiten welke tegelijk met die voor de boeking 
aan de orde zijn, zodat de bezoeker kan besluiten om 
eerder te komen of langer te blijven. 
Ook dient een bezoek aan Kunstlinie een 
totaalbeleving te zijn. Een ervaring+.  Dit extra gevoel 
kan zowel online (kijkje achter de schermen, bericht 
vanuit de kleedkamer, trailers) aangeboden worden 
als fysiek (inleiding, meet-and-greet, afterparty).  
 
Klantwaarde verhogen 
Wanneer de bezoeker vaker komt en langer blijft, is 
Kunstlinie in staat de klantwaarde te laten toenemen. 
Een uitgebalanceerd loyaliteitsprogramma en een 
lidmaatschapsprogramma kunnen ervoor zorgen dat 
deze klantwaarde voor een lange(re) periode stabiel 
blijft en Kunstlinie gestaag blijft doorbouwen aan een 
trouwe achterban, ons kernpubliek. 
Tegelijkertijd zullen wij ook de eenmalige bezoeker 
moeten blijven bedienen. Er is een grote groep 
bezoekers die voor een specifieke artiest / show / 
tentoonstelling Kunstlinie bezoekt.  
 
Merkbekendheid  en zichtbaarheid 
 
Kunstlinie DNA/ BrandID 
Omdat we een consistent verhaal willen uitdragen en 
onze identiteit in al onze uitingen willen versterken, 
hebben we met de hele organisatie een BrandGuide 
gemaakt, die ons DNA en onze merkidentiteit goed 
samenvat. Zie hiervoor bijlage 2. 
 
In het eerste kwartaal van 2020 hebben we een 
onderzoek laten doen onder de inwoners van Almere, 
via het Flevopanel, over kunst en cultuur in de stad. 
De merkbekendheid van Kunstlinie Almere Flevoland 
is behoorlijk hoog (91% kent het van naam). Meer dan 
de helft van de Almeerders is (zeer) geïnteresseerd  in 
ons, een derde staat er neutraal in en 10% is niet 
geïnteresseerd. Gevraagd naar wat wij doen worden 
(theater)voorstellingen het meest genoemd, daarna 
volgen kunst, muziek en tentoonstellingen. 

Op basis van dit onderzoek en de daaruit blijkende 
rapportcijfers, hebben we de volgende doelstellingen 
voor ogen voor de komende beleidsperiode. 
 

 
 
Persrelaties verdiepen en versterken  
Investering in mediarelaties uit 2019-2020 betaalt 
zich uit. De lokale en regionale pers schrijft positief 
over Kunstlinie in het algemeen en de activiteiten in 
het bijzonder. Aanbod wordt veelvuldig meegenomen 
in de media. Hoofd marketing dient als 
perswoordvoerder. Programmamanagers kunnen 
afhankelijk van het onderwerp/insteek ook naar voren 
worden geschoven. 
Door partnerships aan te gaan wil Kunstlinie de band 
met de lokale en regionale omroep versterken.  
Met Almere Deze Week is bijvoorbeeld in 2020/21 
samengewerkt rondom de Architectuurprijs Almere.  
Met Kijk Almere wil Kunstlinie samenwerken rond de  
preview night Kunstlinie, voorjaar 2021. 
 
Sterk door samenwerking 
Kunstlinie participeert in het MOCA. In 2020 heeft in 
de MOCA de focus gelegen op kennisdeling 
(brainstormsessie over online programma aanbod, 
diversiteit, optimale inzet UItinAlmere, 
heropeningscampagne na eerste lockdown) en zijn 
voorzichtige eerste aanzetten tot samenwerking 
gedaan (cross-promotie van elkaars initiatieven).  
In 2021 en verder wordt de samenwerking verder 
uitgediept, met als doel de Almeerders te verleiden 
om (vaker) te genieten van cultuur . 
 
Met Suburbia en BonteHond wordt intensief 
samengewerkt qua marketingactiviteiten, in het kader 
van de joint venture met deze huisgezelschappen. 
Met Corrosia worden nieuwe gezamenlijke 
marketingconcepten uitgewerkt en wordt ook de 
kruisbestuiving in aanbod en publieksbereik gezocht. 

DOELEN MERKBEKENDHEID / ZICHTBAARHEID VAN NAAR
Merkbekendheid Kunstlinie 91% > 90%
Interesse in aanbod Kunstlinie 56% 65%
Rapportcijfer Kunstlinie algemeen 6,8 7,5
Rapportcijfer Podium 7,1 8
Rapportcijfer Kunsthal 6,7 7,5
Rapportcijfer Stadsforum / APA 6,2 7
Rapportcijfer Horeca 6,1 7
Bekendheid aanbod Kunsthal en Stadsforum / APA 52% 65%
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Kunstlinie - Organisatie 
De uitvoering van ons beleidsplan vraagt om 
aanpassing van medewerkers én organisatie. Wij 
willen in dit kader een viertal speerpunten uitlichten, 
omdat deze zeer wezenlijk zijn voor ons succes in de 
komende periode.                         
 
Oei, ik groei ... 
Onze programmering groeit, in kwantiteit en 
kwaliteit, en onze uitvoeringsorganisatie dient daarbij 
faciliterend te zijn voor ons programmateam en onze 
partners.  We zullen de komende jaren daarom steeds 
dynamisch op zoek zijn naar een optimale balans 
tussen kern en flex. We willen groeien, maar moeten 
ook strak aan de wind zeilen als het om investeringen 
gaat. We kunnen niet te ver op de groei vooruitlopen.  
Daarom investeren we heel bewust in het verhogen 
van eigenaarschap binnen de organisatie en in 
projectmatig werken. In de manier waarop we 
organiseren, maar ook door ontwikkel- en 
leertrajecten. Loopbaanpaden worden ondersteund 
door opleiding en (team)coaching. 
We kijken heel bewust naar de talenten van onze 
medewerkers (huidige en nieuwe), om een zo goed 
mogelijke match te maken tussen benodigde rollen 
en beschikbare (talenten van) mensen.  
Voor de toekomstige groei zijn we ook voortdurend op 
zoek naar een complementaire aanvulling op ons 
bestaande team. Dat kan via de uitbreiding van ons 
personeelsbestand, maar ook door het flexibel 
inhuren van externen met  relevante kennis en 
ervaring.  Kortom we groeien, maar wel beheerst en 
met discipline. 
 
Inclusiviteit 
We hebben inclusiviteit als belangrijk vertrekpunt 
gekozen voor onze organisatie. Dit is geïnitieerd 
vanuit het programmateam, want als je iets uit wilt 
dragen, dan moet je jezelf daar ook naar gedragen. 
Begin 2021 hebben we een start gemaakt met 
biastrainingen. Dit leidde tot een boeiend discours en 
vooral ook tot de gedeelde wens om door te pakken.  
De volgende stap zal de Scan Culturele Diversiteit van 
Binoq zijn, om scherper beeld te krijgen bij onze 
kansen en uitdagingen. Op basis daarvan gaan we 
met een praktisch plan van aanpak aan de slag om 

onszelf steeds een beetje meer inclusief te maken. 
Daarbij willen we ook nauw samenwerken met Avanti 
en KleurInCultuur. Daarom zouden we het fijn vinden 
als Avanti ook bij ons in komt wonen, zodat we naast 
coproducties ook samen kunnen optrekken om alles 
wat er binnen ons gebouw en directe omgeving 
gebeurd inclusiever te maken. 
 
Hostmanship 
We zien hostmanship binnen de gehele organisatie 
als een van de belangrijkste vaardigheden voor het 
slagen van onze strategie. Hostmanship betekent voor 
ons simpelweg dat we willen dat mensen zich altijd 
welkom voelen bij ons. En ook dat iedereen zich op 
zijn of haar manier welkom voelt, geen one-size-fits-all 
benadering, maar zien wat er nodig is. Dat geldt voor 
alle gasten, en voor al onze partners. Het betekent ook 
in praktische zin dat we voor iedereen toegankelijk 
willen zijn en dus alle knelpunten op dat gebied 
zullen oplossen de komende periode (b.v 
rolstoeltoegankelijkheid).  
Net als bij veiligheid vinden we dit een 
basisvaardigheid voor iedereen binnen de organisatie 
en we gaan daarom structureel iedereen opleiden 
met elk half jaar een opfriscursus.  
 
Duurzaamheid 
In 2019 en 2020 hebben we veel energie 
geïnvesteerd in een inventarisatie van duurzaamheid 
over de hele linie binnen onze organisatie. Er is 
gekeken vanuit verschillende perspectieven: afval, 
reiniging, water, energie, bouwen/groen, mobiliteit, 
eten/drinken, personeelsbeleid/management, 
productie en communicatie. Zodoende hebben we, in 
de vorm van een stoplichtmethodiek, inzicht in waar 
we staan. Op sommige punten blijken we al aardig 
wat stappen te hebben gezet en op andere vlakken 
hebben we nog een weg te gaan. 
De komende periode willen we, met externe 
begeleiding van een expert, een praktisch 
stappenplan uitstippelen, op basis van prioriteit 
enerzijds en van 'laaghangend fruit' anderzijds. Ons 
doel is om voor de gekozen perspectieven zo'n 50% 
van de doelstellingen in het groen te krijgen in deze 
beleidsperiode en daarnaast zoveel mogelijk al vanuit 
het rood naar oranje te trekken. 
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Bijlage 1:  
Almeerse Samenwerkingsrelaties 
 

ABC Instellingen 
AJSO  
Partnership, o.b.v. aantal grote uitvoeringen per jaar 
in onze grote zaal en groot aantal repetities. 
BonteHond 
Joint venture, o.b.v. huisgezelschap, co-produceren 
van projecten zoals podiumproducties en festivals; op 
termijn wellicht ook medebewoner gebouw.  
CMK 2/3 KIDD  
Vaste uitvoeringspartner binnen KIDD programma, 
met diverse educatieve activiteiten binnen het 
blokkenschema; daarnaast ook facilitator voor 
activiteiten van andere instellingen binnen het KIDD 
programma (voorstellingen Collage en BonteHond). 
Collage  
Facilitator voor schoolvoorstellingen van Collage en 
we maken gebruik van de dienstverlening van Collage 
als intermidiair tussen scholen en cultuurinstellingen; 
samen met Corrosia onderzoeken we intensievere 
samenwerking, waardoor we samen meer kunnen 
programmeren door betere afstemming vooraf. 
Corrosia Theater, Expo & Film 
Partnership, o.b.v. samen programmeren en samen 
marketingactiviteiten ondernemen.   
Cultuurfonds Almere  
Partnership in het kader van joint ventures met DOCA, 
bijvoorbeeld voor UitInAlmere en het Uitfestival. 
De nieuwe bibliotheek 
Partner, o.b.v. samen marketingactiviteiten 
ondernemen en samen projecten uitvoeren, maar ook 
in het kader van programmeren rond 'taligheid', denk 
aan een kinderboekenfestival en kinderboekenbal 
i.s.m. BonteHond. 
Goede Rede Concerten  
Partner, o.b.v. coproducties, zoals op de zondagen in 
Kunstlinie en voor festivals. 
Gouden Haas  
Partner, o.b.v. huisgezelschap; op termijn wellicht ook 
medebewoner gebouw.  
KleurinCultuur  
Partner, o.b.v. coproductie van educatieve en 
participatieve projecten; tevens medebewoner 
gebouw. 

Poppodium de Meester  
Partner, o.b.v. coproductie van popprogrammering en 
festivals. 
Popronde  
Partner; wij zijn uitvoerder voor het project in Almere. 
Top Almere 
Partnership, o.b.v. aantal grote uitvoeringen per jaar 
in onze grote zaal en aantal repetities. 
Suburbia/SubSub 
Joint venture, o.b.v. huisgezelschap, co-produceren 
van projecten zoals podiumproducties en festivals en 
medebewoner gebouw.  
Vis à Vis  
Partnership, o.b.v. coproductie van bijzondere 
projecten en festivals. 
2TurvenHoog 
Partnership, o.b.v. hosten, co-productie en faciliteren 
jaarlijks festival; joint venture wordt onderzocht.
   
BIS gezelschappen 
Black Pencil 
Partner, o.b.v. huisgezelschap; op termijn wellicht ook 
medebewoner gebouw.  
BonteHond (zie bij ABC) 
Gouden Haas (zie bij ABC) 
 
Andere culturele partners Almere 
Avanti 
Partner, o.b.v. coproducties en festivals rond 
inclusiviteit en rond taligheid; op termijn wellicht ook 
medebewoner gebouw. 
Polderblik 
Partner, o.b.v. coproducties in het kader van APA en 
Stadsforum. 
Stad en Natuur 
Partner, o.b.v. coproductie van educatieve projecten. 
 
In de praktijk werken we met bijna alle Almeerse 
cultuurinstellingen intensief samen. Waarbij in enkele 
gevallen zelfs in de vorm van een joint venture. En we 
delen ons gebouw met een aantal van hen. 
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Bijlage 2: OBFA 
 

 
 

Een bijzondere groeirichting, die vooral op bredere 
publieksparticipatie is gericht, betreft 
tentoonstellingen/voorstellingen rond een 
community issue.    
Dit type tentoonstellingen/voorstellingen gebruikt 
kunst en artefacten als katalysator voor 
gemeenschapsactie over een specifieke (lokaal) 
maatschappelijke kwestie. 
Gemeenschapstentoonstellingen/voorstellingen 
kunnen helpen om: 
_ De authentieke betrokkenheid van traditioneel 
moeilijk bereikbare publiekssegmenten binnen de 
(lokale) gemeenschap te bevorderen. Door 
rechtstreeks samen te werken met betroffen 
individuen, worden wederzijdse relaties gevormd die 
vertrouwen en participatie opbouwen. 
_ Geloofwaardigheid te creëren voor culturele 
activiteiten als afzender en hub rond cruciale (lokale) 
kwesties. De tentoonstelling/ voorstelling en 
aanverwante evenementen maken van de 
expositieplek en het theater op natuurlijke wijze een 
ontmoetingsplaats voor diverse mensen en 
organisaties die aan het geselecteerde onderwerp 
werken. 
_ Sterke relaties op te bouwen met lokale leiders en 
beleidsmakers. Dit is een kans om de doelen van 
beleidsmakers voor maatschappelijke vooruitgang te 
bevorderen.  
_ Te pleiten voor de rol van kunst bij het katalyseren 
van verandering. Gemeenschapstentoonstellingen en 
-voorstellingen helpen zowel bezoekers als 
beleidsmakers het potentieel van kunst en 
kunstenaars te waarderen om nieuwe manieren te 
openen om naar schijnbaar onhandelbare kwesties te 
kijken. 
_ Communities sterker te maken. Door bezoekers een 
veilige ruimte te bieden om te leren en contact te 
maken met lastige (lokale) problemen, biedt dit type 
tentoonstellingen/voorstellingen kansen voor mensen 
om positief betrokken te raken. 

 
Het hosten en ontwikkelen van dit type, vaak 
indrukwekkende, tentoonstellingen/ 
voorstellingen met maatschappelijke thema’s 
levert een aantal pluspunten. 
1. Een platform voor leren en dialoog over een 

kwestie van (lokale) betekenis. 
2. Een showcase voor kunst en 

kunstvoorwerpen die het vraagstuk 
onderzoeken. 

3. Een oproep tot actie om bezoekers uit te 
nodigen actie te ondernemen in relatie tot 
het issue na een bezoek. 

4. Co-ontworpen met lokale partners die 
experts zijn in de kwestie (inclusief de 
betreffende community, dienstverleners, 
gemeenschapsleiders, artiesten). 

5. Co-hosted met deze partners, die helpen bij 
het creëren van tentoonstelling gerelateerde 
evenementen, curriculum, dialoogsessies en 
activiteiten voor de hele community. 

 
Een deel van ons programmateam heeft in oktober 2019 
deelgenomen aan het tweedaagse OBFA bootcamp, toen 
Nina Simon naar Den Haag werd uitgenodigd door de 
Koninklijke Bibliotheek, zodat een aantal 
(inter)nationale bibliotheken en andere culturele 
instellingen de gelegenheid kregen om gecertificeerd te 
worden. 
Voorbeelden van community art projecten, waarin we 
met de OBFA principes hebben geëxperimenteerd zijn: 
The Journey: over kijken vanuit een ander perspectief. 
Hoogtij(d): over de vraagstukken rond de klimaatcrisis. 
Why the Caged Birds Sing: over inclusiviteit n.a.v. Black 
Lives Matter. 
 
Voor de toekomst staat ook een aantal projecten op 
stapel die op initiatief van of in samenspraak met 
publiek en makers worden samengesteld/geproduceerd, 
als Kunsthal project of als Stadsforum project: 
Thuis - over intensief thuis werken en verblijven en de rol 
van je drie zintuigen daarbij. 
StreetCred - over street culture. 
Night Life - over het nachtleven in Almere. 
100 jaar Almere'- over de ontstaansgeschiedenis, 
ontwikkeling én toekomst van Almere. 
Mijn Almere - over verhalen uit de buurt. 
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Bijlage 3: DNA/BrandID  
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Aantal Aantal Aandeel Aandeel Groei
2021/20 2024/2025 2021/22 2024/25 2021-24

TONEEL 15 34 9% 11% 127%

Publiekstrekker                             2 3 13% 9% 50%
Mainstream                          4 4 27% 12% 0%
Bekend repertoire         2 2 13% 6% 0%
Incrowd 2 2 13% 6% 0%
Experimenteel / venieuwend 3 3 20% 9% 0%
Landelijk gesubsidieerd 2 20 13% 59% 900%
CABARET 50 75 31% 24% 50%

Publiekstrekker                 10 15 20% 20% 50%
Mainstream               15 20 30% 27% 33%
Bekend repertoire 10 15 20% 20% 50%
Incrowd / Opkomend 10 15 20% 20% 50%
Experimenteel / vernieuwend 5 10 10% 13% 100%
DANS 6 20 4% 6% 233%

Publiekstrekker                            1 1 17% 5% 0%
Mainstream                 1 1 17% 5% 0%
Bekend repertoire 1 1 17% 5% 0%
Incrowd                         2 5 33% 25% 150%
Landelijk gesubsidieerd 1 12 17% 60% 1100%
JEUGD 25 52 16% 17% 127%

Publiekstrekker                     8 8 32% 15% 0%
Mainstream         9 6 36% 12% -33%
Bekend repertoire            3 10 12% 19% 233%
Incrowd        1 3 4% 6% 200%
Landelijk gesubsidieerd 4 25 16% 48% 525%
KLASSIEK / OPERA 6 13 4% 4% 117%

Publiekstrekker        2 2 33% 15% 0%
Mainstream               2 2 33% 15% 0%
Bekend repertoire                   1 1 17% 8% 0%
Landelijk gesubsidieerd 1 8 17% 62% 700%
MUSICAL / SHOW 8 12 5% 4% 50%

Publiekstrekker                     2 4 25% 33% 100%
Mainstream                    4 5 50% 42% 25%
Bekend repertoire                           2 3 25% 25% 50%
MUZIEK / THEATERCONCERT 40 71 25% 23% 78%

Publiekstrekker                   10 20 25% 28% 100%
Mainstream          18 20 45% 28% 11%
Bekend repertoire                   5 15 13% 21% 200%
Incrowd                                                 4 10 10% 14% 150%
Experimenteel / venieuwend    3 6 8% 8% 100%
JAZZ 0 10 0% 3% 100%

WERELDMUZIEK 0 10 0% 3% 100%

SPECIALS 10 13 6% 4% 30%

TOTAAL THEATERPROGRAMMERING 160 310 100% 100% 94%

ONTWIKKELING 
THEATERPROGRAMMERING

Bijlage 4:  
Totaaloverzicht ontwikkeling 
theaterprogrammering 
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Bijlage 5: ArchitectuurPlatform Almere (APA) - 
artistiek concept en positionering 
 
APA is het onafhankelijke platform voor ontwerp van 
de leefomgeving van Almere. Het  is dé 
ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is 
in architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in 
Almere, Flevoland, de Amsterdamse metropoolregio 
en daarbuiten.  
APA wil in haar architectuurprogramma’s recht doen 
aan alle verhalen, identiteiten en culturen die Almere 
rijk is en via het architectuurdebat, de 
architectuurgeschiedenis en de architectuurprofessie 
een zo divers mogelijk publiek betrekken bij de 
ontwerpopgaven van de stad. Architectuur is een 
publieke zaak voor alle Almeerders en al vanaf het 
begin de ontwikkelkracht voor de stad. Daarom werkt 
APA aan een vitaal architectuurklimaat en aan een 
cultuur van samen stadmaken. Het is onze missie om 
het gesprek over het ontwerp van de stad te openen 
voor een breed publiek en de brug te slaan tussen 
cultuur en stadsontwikkeling, tussen verbeelding en 
maken, tussen wetenschap en creatieve industrie, 
tussen denken en doen. APA organiseert het publieke 
en professionele debat over de stad en zijn ruimtelijke 
verschijningsvorm: wij banen nieuwe wegen door 
mensen samen te brengen. 

Met een gevarieerde programmering zijn wij als 
dynamisch platform door onze gekozen thema's een 
verbindende schakel tussen beleid (stedelijk en 
landelijk), bouwende partijen, lokale initiatieven, 
bewoners en politiek rond ruimtelijke vraagstukken. 
We doen dit samen met een breed netwerk van 
professionals, makers, organisaties, bedrijven, 
kennisinstellingen, communities en bewoners. We 
beschouwen ons werkveld vanuit een brede 
ruimtelijke opgave die niet alleen gaat over wonen, 
maar ook over werken, leren, leven, voedsel en 
mobiliteit. En we kiezen voor een integrale 
benadering van complexe onderwerpen, door ook 
andere vakgebieden te betrekken bij de 
beeldvorming en zo gemeenschappelijke grond te 
creëren. Wij zien architectuur nadrukkelijk ook als 
creatief ontwerp, c.q. de interactie tussen ontwerp, 
gebruiker en functie. Daarmee willen we de sociaal-

maatschappelijke rol ook meer voor het voetlicht 
brengen. 

Organisatie                                                                                              
Ons kleine kernteam - in nauwe samenwerking met 
een flexibele schil van ervaren programmamakers -  is 
gedreven in het verbinden van de juiste mensen en 
netwerken en het samenstellen, organiseren en 
communiceren van toegankelijk programma over de 
meest relevante en urgente ruimtelijke uitdagingen 
en ontwerpkwesties. Met onze activiteiten en 
evenementen onderzoeken en verhelderen we de 
betekenis van architectuur en cultuur bij deze 
kwalitatieve vraagstukken en kijken we naar de rol die 
de ontwerpers en de makers van de stad daarbij 
spelen. We bieden een neutraal, onafhankelijk en 
divers podium voor dialoog en geven diverse 
doelgroepen en belanghebbenden een stem: 
jongeren als ontwerpers, opdrachtgevers, 
kennisinstellingen, bouwers, gebruikers fotografen, 
ondernemers, overheden, bewoners, theoretische 
denkers, ontwerpende experts. Daarnaast faciliteren 
we netwerken van stadmakers, zowel publieke 
netwerken, maar ook privaat met publieke waarde. 
Wij worden hierbij ondersteund door een 
programmaraad, met kopstukken uit het veld van 
ruimtelijk ontwerp. 

Themalijnen, gerelateerd aan de 
programmalijnen van Kunstlinie 

• De duurzame stad (i.s.m. Green Cities) 
• De Nieuwe Stad (i.s.m. INTI) 
• De aantrekkelijke en vitale stad (over welzijn 

in brede zin) 
• De inclusieve stad (i.s.m. Avanti) 
• De Metropo(o)lder (i.s.m. Deltametropool) 
• Urban Planning (i.s.m. Polderblik) 
• Duurzame materialen 

 
Doelgroepen 
APA is interessant voor professionals, creatieven en de 
verdiepende ontdekkers met interessegebied 
architectuur. Architectuur is ook interessant voor 
genieters, die een dagje uit willen doen op een 
relaxte manier. 
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Bijlage 6: Bronnenoverzicht 
 
Onderzoek 
 
Muziek in de Stad, Het belang van 
podiumkunsten, musea, festivals en erfgoed 
voor de stad, Gerard Marlet, januari 2010, VOC 
Uitgevers, Nijmegen 

Atlas voor gemeenten 2018, Thema: Cultuur, 
Gerard Marlet en Clemens van Woerkens, 2018, VOC 
Uitgevers, Nijmegen 

De waarde van cultuur in cijfers, Gerard Marlet en 
Joost Poort, SEO Economisch Onderzoek, 2011, Atlas 
voor gemeenten, Utrecht 

Cultuurminnaars en cultuurmijders, Andries van 
den Broek, Frank Huysmans en Jos de Haan, mei 
2005, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 
 
Kunstminnend Nederland?!, Andries van den 
Broek, april 2013, Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Den Haag 

Betekenis van kunst en cultuur in het dagelijks 
leven, Ester Tepaske, Tessa van Groenestein, Frits 
Spangenberg en Roel Schoemaker, november 2010, 
Motivaction B.V. / Cultuur+Ondernemen, Amsterdam  

Het culturele leven, 10 culturele domeinen 
bezien vanuit 14 kernthema's, Andries van den 
Broek en Yvette Gieles, november 2018, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, Den Haag 

Ready to engage, deepening public 
engagement with Newcastle Gateshead Cultural 
Venues, march 2010, Morris Hargreaves McIntyre, 
Manchester 

Ondernemende Musea, Wanda Borter en Chantal 
Bleeker, juni 2017, Centraal Museum, Utrecht 

Unpacking Exhibitions, Exploring the market for 
paid-for exhibitions at London's cultural venues, 
december 2013, Morris Hargreaves McIntyre, 
Manchester 

 
 
Culturele leefstijlen 
 
Leefstijlvinder: https://leefstijlvinder.nl 
 
Mentality: https://www.motivaction.nl/mentality 
 
Culture Segments: https://mhminsight.com/culture-
segments 
 
 
Inspiratiebronnen 
 
The participatory museum, Nina Simon, february 
2010, Museum 2.0, Santa Cruz 
 
The art of relevance, Nina Simon, june 2016, 
Museum 2.0, Santa Cruz 
 
The rise of the creative class, Richard Florida, 2002, 
Basic Books, New York 
 
The experience economy, Joseph Pine en James 
Gilmore, 1998, Harvard Business Review Press, 
Boston 
 
Economies of life, patterns of health and wealth, 
Bill sharpe, International Futures Forum, 2010, 
Triarchy Press, Bridport 
 
Good to great and the social sectors, why 
business thinking is not the answer, a 
monograph to accompany Good to Great, Jim Collins, 
2005,  Harper Collins, New York 
 
 


