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Presentaties Culturele Instellingen  
Vanuit de gemeente Apeldoorn zijn prestatieafspraken gemaakt met de 6 grote culturele 
instellingen, te weten ACEC, CODA, orkest De Ereprijs, GIGANT, NJO en Orpheus. 
Eén van de afspraken gaat over versterking van de amateurkunst. Ieder vanuit zijn/haar expertise.  
Tijdens “Cultuurvuur” van 24 september is van ieder van de instellingen een presentatie geweest 
over de invulling van de amateurkunstondersteuning. Cultuurvuur wordt georganiseerd door het 
Platform Amateurkunst Apeldoorn. Hieronder alles op een rijtje (in alfabetische volgorde) 
 

ACEC 
Amateurs en professionals zijn nauw verweven met elkaar in de 
expositieruimte van ACEC zoals bijvoorbeeld bij Apeldoorn Fotostad. 
Het twee jaarlijks festival vindt weer plaats in 2021.  
In 2019 vond een tentoonstelling plaats van een zoldervondst van 
banden uit de Molukse jongerencultuur uit de jaren 70 uit Vaassen.  
I.s.m. CODA EN GIGANT werd in september 2020 THE BIG DRAW FESTIVAL georganiseerd, waarbij 
Apeldoorn Vier dagen lang in het teken stond van tekenkunst, zowel professioneel als van amateurs. 
 
Aanbod aan de amateurkunst:  
ONTWIKKELING VAN INDIVIDUEEL TALENT/ Mentorschap 
Jongeren helpen oriënteren op het bestaan als kunstenaar (beeldende kunst) door:  

 Het maken van een portfolio;     

 In contact brengen met kunstenaars in ateliers; 

 Mee naar eindexamententoonstellingen: hoe studeer je af; 
I.s.m. met GIGANT en kunstenaars uit de stad;  
 
ONDERSTEUNING VOOR AMATEURS: 

 Organisatie van een soort Popronde voor koren: overal in de stad treden (pop-up) koren op. 
ACEC, i.s.m. GIGANT, CODA en de Korenfederatie.  
 
Vragen? meld je bij Jasper de Graaf (jasper@acecgebouw.nl) of cultuurmakelaar@gigant.nl  

CODA 
CODA bestaat uit de openbare bibliotheek, het gemeentearchief, 
Historisch museum en Museum voor moderne kunst. CODA doet aan 
educatie, zowel voor kinderen en jongeren als ook schrijf en 
taalcursussen. Daarnaast vinden regelmatig concerten plaats in het 
auditorium van het museum. 
 
Aanbod aan de amateurkunst:  
PODIUM 

1. Het Apeldoorns Kunsten Corso (jun-sept ’21) 
 (Pop-up) optredens en voordrachten tijdens de iktoon-maand, design challenges; 

 Presentatie eigen werk bij CODA; 

 Museumbezoek met een silent disco headset: bezoekers luisteren naar muziek van leden van 
PLAK; 
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 De start van een nieuw cultureel seizoen met een parade: afsluiting van Het Apeldoorns 
kunsten Corso; 
 

ONTWIKKELING VAN INDIVIDUEEL TALENT  

2.  CODA ExperienceLab (per kwartaal in te plannen vanaf ’21) 
Inspiratie opdoen (hele jaar mogelijk): 

 Wekelijkse rondleidingen door de showroom en kennismaking met de machines, 

 Verdiepende workshops per machine/techniek. 
Keramiek Triënnale (maart tot en met mei 2021): 

 Workshops 3D printen met keramiek, met toelichting kunstenaars.  
CODA Paper Art 2021 (juni - oktober 2021): 

 Leden kunnen experimenteren met papier en machines als de lasersnijder. 
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Vragen? meld je bij CODA via  mail@coda-apeldoorn.nl of cultuurmakelaar@gigant.nl  
 

Orkest De Ereprijs 
Orkest de Ereprijs is hét blazersensemble voor nieuwe muziek in het 
oosten van Nederland en repeteert in ACEC. Het orkest werkt samen 
met vele partners en is gericht op interdisciplinariteit, educatie, 
talentontwikkeling en vernieuwing.  
 
Aanbod aan de amateurkunst:  
ONTWIKKELING VAN INDIVIDUEEL TALENT/ MENTOR 

 Kennis/ervaring op gebied van (met name blaasensembles) componeren, arrangeren en 
instrumenteren; 

 Hulp (1-op-1) op gebied van subsidie/marketing/etc.; 

 Project gaande m.b.t. digitalisering van partituren en partijen, waarna het beschikbaar 
wordt; 

 Meekijken in hoe een meerjarenplan ontwikkeld; 

 Hulp bij het maken van plannen en marketing;  
 
ZAALRUIMTE 

 Oefenruimte beschikbaar op bepaalde dagen/tijden, wellicht gecombineerd met steun bij 
het repeteren; 

 
 

http://www.amateurkunstapeldoorn.nl/
mailto:mail@coda-apeldoorn.nl
mailto:cultuurmakelaar@gigant.nl


    

Platform Amateurkunst Apeldoorn 

http://www.amateurkunstapeldoorn.nl/ 

p/a Nieuwstraat 377  

7311 BR Apeldoorn  

 
 

 
Vragen? Meld je bij Pieter Jongelie: pieter@ereprijs.nl of cultuurmakelaar@gigant.nl  
 

GIGANT 
GIGANT is pop- en stadspodium (meemaakpodium), en film- en 
cursushuis. Aanjager van de jongerencultuur, heeft projecten voor 
kwetsbare doelgroepen, daarnaast d.m.v. Cultuurwijzer bemiddelaar 
voor cultuuronderwijs aan basisscholen en voortgezet onderwijs.  
 
Aanbod aan de amateurkunst:  
ONTWIKKELING VAN INDIVIDUEEL TALENT 
Cursushuis: 

 Veel goed geoutilleerde ruimtes voor kunsteducatie; 

 Breed aanbod van kunsteducatie voor alle leeftijden;  

 Cultuurwijzer in huis, dus korte lijntjes; 

 Talentbevorderingstraject, zowel voor klassiek als voor popmuziek voor de jongeren uit de 
stad; 

 Faciliteren van theorielessen en examens voor cursisten van HaFaBra (volgens KNMO-
richtlijnen); 

 Organisatie van Blazers- en studiedagen; 

 Financiële regeling voor docenten in voor het opzetten van groepen en ensembles, voor 
deelnemers uit de hele stad, zonder GIGANT Les-verplichting; 

   
PODIUM, FACILITEREN en MENTORSCHAP  

 Organisatie van Iktoon: podium voor amateurs, met (bescheiden) geld toe en gratis zaal; 

 Organisatie van Meemaakpodium;  

 Organisatie van Harmonie en fanfare examens; 
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 Tent op de Culturele Pleinmarkt voor amateurs om in op te treden;     

 Faciliteren (ook in financiële zin) van het Platform Amateurkunst middels 
inspiratiebijeenkomsten & klankbordgroepen; 

 Naast “Cultuurvuur” kennisdeling en ondersteuning, fondsenwerving, gebruik social media 
e.d.  

 Verbinden van politiek met amateurs en de grote culturele instellingen en vice versa  

 Workshops, i.s.m. Orpheus, Ereprijs en NJON, Apeldoorn Pakt Aan; 

 Vraagbaak, voor amateurkunst, onderwijs als ook jongerencultuur. 

 Organisatie van Popronder Gelderland (podium voor aanstormend poptalent).  

 Aanstelling van Cultuurmakelaar 
 
ZAALRUIMTE 

 Popzaal als corona uitvlucht voor bijv. koren van maandag t/m donderdag naast 2 orkesten. 

 Speciaal lage tarieven voor Culturele instellingen of activiteiten vanuit de stad als bijv. 
Cultureel Café, amateurclubs presentaties, EPTA (piano) of ESTA (strijkers) examens, enz. 
Vragen? Meld je bij André Jansen via info@gigant.nl of cultuurmakelaar@gigant.nl  

  
  

  

Popzaal:  500 staand/ 80 stoelen   Corona > 42 stoelen 
Theaterzaal:  150 stoelen    Corona > 42 stoelen 
Walviszaal:  60 stoelen    Corona > 12 stoelen 
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NJON         
NJON is een combinatie van drie orkesten: het Jeugd Orkest Nederland 
(voor getalenteerde muziek jongeren tussen 14 en 21 jaar), het 
Nationaal Jeugd Orkest (voor conservatorium studenten) en Jong 
Metropool (een combi van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest en het 
Metropool Orkest). Talentontwikkeling van de doelgroep gaat hand in hand met concerten, 
evenementen en repetities. 
 
Veel kennis is aanwezig op vlakken van audities, werving, ondersteuning en marketing, organisatie, 
en onderhouden van verschillende netwerken.   
Het aanbod aan de amateurkunst sector is: maak gebruik van onze kennis op gebieden van  

 advies en coaching 

 mentorschap 

 marketingorganisatie van producties (orkesten-ensembles zelfs opera’s) 

 
Vragen?meld je bij Voline van Teeseling: voline@njon.nl of cultuurmakelaar@gigant.nl  
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Orpheus 
Orpheus is het grootste culturele podium van Apeldoorn en de wijde 
regio. Orpheus presenteert een breed, aantrekkelijk en deels 
vernieuwend aanbod aan theater en muziek voor een breed en divers 
publiek uit Apeldoorn en omstreken. Daarnaast congrescentrum . 
 
Aanbod aan de amateurkunst:  
1. ZAALRUIMTE en gelegenheid om eigen producties, voorstellingen en concerten aan een groter 
publiek te tonen 

 Geeft kortingen op zaalhuur en bijkomende kosten 

 Ondersteuning en kennis bij organisatie 

 Cultuur: brede, aantrekkelijke en deels vernieuwende en exclusief cultureel programma.  

 Commercie: accommoderen van (grotere) een- en meerdaagse congressen en events. 

 Community: biedt ruimte aan lokale culturele initiatieven om zich in Orpheus te presenteren 
en het gezamenlijk met maatschappelijke partners ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten 
voor nieuwe doelgroepen of rondom maatschappelijke thema’s. 

 
2. ONDERSTEUNING VOOR AMATEURS EN/OF ORGANISATIES (muziek/podiumkunsten)  

 Workshops: Jaarlijks vier workshops i.s.m. orkest de ereprijs, Gigant en NJON 

 Fondsenwerving, Marketing, Vrijwilligersbeleid en (theater)Techniek 

 Andere onderwerpen voor workshops gewenst? 
 

Mentorschap 

 Bredere ondersteuning, bijvoorbeeld bestuurlijk 

 Inspiratiesessies & klankbord 
 Muziektheater Apeldoorn en Culturele Pleinmarkt 
o Nog ruimte voor 1 amateur muziek/podiumkunsten organisatie 

 
3. ONTWIKKELING VAN INDIVIDUEEL TALENT  

a) SHOW Apeldoorn 
Talent van jong tot oud uit Apeldoorn werkt samen met een professioneel team aan een 
multidisciplinaire eindejaar voorstelling.  

b) Comedy SHOW Apeldoorn 
Apeldoorns Comedy talent krijgt podium en coaching in Theater Orpheus 

c) Gastprogrammeur 
Per seizoen krijgen 8 Apeldoorners tussen 18 en 35 jaar de kans om van de avond van hun dromen 

werkelijkheid te maken.  

4. Spelen in de foyer voor solisten, duo’s en (akoestische) bandjes 
a) LieverLive 

Hanoszaal:  1286 stoelen  Corona > 444 zitplaatsen 
Rabobankzaal:  690 stoelen  Corona > 157 zitplaatsen 
Altioszaal:  242 stoelen  Corona >   66 zitplaatsen 
Overige ruimten: O55, foyers, kleine zalen. 
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 Solist – kwartet, akoestisch optreden in Coronatijd 
Aanmelden voor een optreden in januari tot juni 2021: voor 1/12 2020 
Aanmelden betekent informatie over solist/formatie, goede (beeld) geluidsopname, met 
verwijzing naar website/facebookpagina 

 
b) Vier de vrijdag 

 Voor optredens op de 4e vrijdag van de maand, vanaf september 2021 t/m mei 2022 

 Pitch (spelen) op Culturele Pleinmarkt 2021 en win een betaald optreden 
 
Vragen? Meld je bij Marij Wools: marij.wools@orpheus.nl of cultuurmakelaar@gigant.nl 

 

 
 

 
André Jansen Nov. 2020 
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