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Verleiden tot
kunst verheven
— van onze correspondent
Vanavond vindt de opening
plaats van het grote 5-jarig
bestaansfeest van De Dobbel‑
steen. Er zijn niet alleen optredens en evenementen gepland
in het cultuurpaleis zelf, maar
door de hele stad. Voor het
feest is een week uitgetrokken.
Een voorproefje: Om een indruk
te krijgen van wat Sittard-Geleen
te bieden heeft op cultureel gebied, is er een wandeling ontwikkeld langs en naar de belangrijkste culturele instellingen met De
Dobbelsteen als eind- en hoogtepunt. In het grand café, de ontmoetingsplek van het creatieve
talent, vinden lezingen en discussies plaats. Als tegenhanger van
deze officiële wandeling heeft
de inmiddels bekende Vrijplaats
S-G een alternatief bedacht; een
`underground tour’. De tour leidt
langs vele ateliers, oefenruimtes
van bands en de oude Forum
bioscoop waar nu regelmatig
eigentijdse filmmakers hun producties vertonen.
Opvallend is ook dat de winkels
in De Dobbelsteen meedoen aan
deze cultuurweek met presentaties in de winkels en etalages die
vormgegeven zijn door studenten van de kunstacademie onder
begeleiding van kunstenaars en
vormgevers uit Sittard-Geleen.
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Opening cultureel
seizoen; Sittard-Geleen
rocks!
— van onze correspondent
Tijdens de opening van het culturele seizoen blijkt het aanbod door
de culturele instellingen veelzijdig,
fris, licht experimenteel, maar
vooral ook voor een breed publiek
aantrekkelijk.
Verrassend is de dynamiek die mede
tot stand komt door de intensieve samenwerking tussen de in Sittard-Geleen gevestigde professionele én semiprofessionele culturele instellingen.
Ook het Dobbelsteencomplex draagt
als onderwijs- en cultureel ‘centrum’
bij aan het ‘leven in de brouwerij’. Er
heerst een gevoel dat er altijd iets te
doen is in de stad. Studenten voelen
zich thuis in de stad.
Het gegeven dat de culturele instellingen ook buiten hun deur activiteiten
en evenementen organiseren in het
openbaar gebied en de schootsvelden,
zorgt voor een ware culturele beleving
voor jong en oud. Het muziekfestival
voor talentvolle bands, georganiseerd
door het Poppodium, wordt al het
nieuwe Pinkpop genoemd.
Ook de door kunstenaars, vorm-

gevers en andere creatievelingen
opengestelde ateliers en werkplaatsen
trekken veel bezoekers. Het Stadslab,
De Ateliers S-G (de artist-in-residence
van Museum Het Domein), en ook
het ‘bedrijfsverzamelgebouw’ barsten
bijna uit hun voegen van bedrijvigheid en innovatie. Vertegenwoordigers van belangrijke Nederlandse
musea en talentscouts uit het bedrijfsleven zijn gesignaleerd en lijken hun
slag te slaan.
Het bezoekersaantal voor dit culturele festijn is groots te noemen en komt
uit de gehele regio.
Ook de amateurkunst en de volkscultuur hebben zich laten zien. Het is
goed merkbaar dat de amateurkunst
een vernieuwingsslag heeft gemaakt.
De verenigingen stralen professionaliteit uit en sprankelen mede door de
aanwas van jongere leden. Het verenigingsleven, waaronder de harmonieën en fanfares, is intensief gaan samenwerken en dat heeft geresulteerd
in sterke verenigingen.
Het nieuwe educatieve cultuurcentrum biedt een divers en hoogwaardig cursusaanbod op het gebied van

de amateurkunst en educatie voor
volwassenen. Een presentatie van de
werken van de amateur-kunstenaars
vindt momenteel plaats in de centrale entreehal van De Dobbelsteen.
Jong talent presenteerde zich zowel in
het Poppodium als in Museum Het
Domein en in de Stadsschouwburg.
Het voorbereidende kunstonderwijs,
een samenwerking tussen verschillende professionele culturele instellingen, Artamuse en het onderwijs,
werpt zijn eerste vruchten af!
Het is een bijzondere prestatie dat het
culturele klimaat in Sittard-Geleen in
10 jaar zo’n sprong heeft weten te maken. En dit heeft de stad geen windeieren gelegd. Zo is de R&B campus
tot volle ontwikkeling gekomen en
heeft de stad een groot aantal kenniswerkers en jonge gezinnen voor
zich weten te winnen. Er is nog altijd
voldoende werk aan de winkel, maar
Sittard-Geleen heeft een eigen culturele smoel gekregen, een eigen identiteit waar wij als inwoners trots op
kunnen zijn. Sittard-Geleen rocks!

Het verenigingsleven presenteert
zich tijdens het Dobbelsteenfeest
met een aantal eigen producties
waarin de cross-overs tussen de
disciplines maar al te goed duidelijk worden. Een jeugdvoorstelling van Het Laagland wordt
muzikaal begeleid door de Stadsharmonie. En zoals u weet is er
een rockopera in wording; een
tipje van de sluier wordt in de
Stadsschouwburg opgelicht.
In verschillende horecagelegenheden organiseren studenten van
de Hogeschool stand-up comedy
acts en maakt het studentenorkest tijdens lunchtijd een kleine
stadstour.
Een volledig programma is te
vinden op de gezamenlijke cultuurwebsite. Voor ieder wat wils
en een hele logistieke operatie
om alles te gaan zien. Maar het
belooft wat, en in navolging van
de sprankelende opening van het
culturele seizoen heeft SittardGeleen het verleiden na tien jaar
aardig onder de knie.
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Voorwoord

Graag presenteer ik, in deze uitgave de belangrijkste punten uit het
nieuwe cultuurbeleid, de cultuurnota “Cultuur in Sittard-Geleen. De
kunst van het verleiden”. Deze door
de Raad in juni 2009 unaniem vastgestelde cultuurnota is een schets
van de culturele toekomst van de
Gemeente Sittard-Geleen en geeft
nadrukkelijk in hoofdlijnen aan hoe
deze zal worden vormgegeven. Deze
hoofdlijnen en ambities zetten wij
voor u in deze uitgave op een rij.

— De cultuurnota is op een interactieve
manier tot stand gekomen, door stadsdebatten, verschillende gesprekken en
interviews met culturele spelers en door
brede inspraak. Wij danken iedereen
die op enigerlei wijze een bijdrage heeft
geleverd aan de totstandkoming van het
nieuwe cultuurbeleid!
— Het cultuurbeleid is bedoeld voor
àlle culturele activiteiten en instellingen, voor professionele cultuur- en
kunstenmakers, verenigingen en voor de
amateurs. De nota is bestemd als basis
voor de cultuur in de gehele gemeente,
waarbij rekening wordt gehouden met
de thematisering van de stadscentra en
de vestiging van bestaande culturele activiteiten of instellingen.

— Het nieuwe beleid biedt een doorkijk naar de toekomst, naar 2018, het
jaar waarin de hele Euregio Europese
Culturele Hoofdstad hoopt te worden.
Sittard-Geleen zal daar een belangrijke
bijdrage aan leveren. Maar het beleid
geeft ook de eerste concrete stappen aan
voor de komende vier jaar. En daar gaan
we direct mee beginnen!
— De vormgeving van deze uitgave
weerspiegelt het dynamische karakter
van het culturele veld en dus ook van
het cultuurbeleid. Het cultuurbeleid
moet en kan zich blijven ontwikkelen
binnen de aangegeven ambities, maar
kan ook inspringen op actuele tendensen. Cultuur moet de kans krijgen te
ontluiken, zich te ontvouwen. Precies
wat met dit uitklapblad kan! Het blad
bestaat overigens niet alleen uit de ambities van de gemeente, maar geeft ook
een beknopt overzicht van de culturele
instellingen die de gemeente rijk is. Alle
bij ons bekende instellingen zijn opgeroepen een bijdrage te leveren aan dit
blad. Dank aan iedereen die hier gehoor
aan heeft gegeven.
De dichter Henk Eberson heeft in
een fraai gedicht de ambities van het beleid verwoord.
Wij willen verleiden en wij hopen
dan ook dat het nieuwe cultuurbeleid u
vooral verleidt om mee te doen.

Berry van Rijswijk
Wethouder cultuur Sittard-Geleen
Februari 2010

H3 / Niet alleen woorden maar ook daden
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De drie ambities (versterking van
de basisinfrastructuur, versterking
van de dynamiek door stedelijke
programmering en ruimte voor talentontwikkeling) omvatten alle
disciplines die binnen de cultuur
aanwezig zijn, van beeldende kunst
tot cultuurhistorie, van culturele
ondernemers tot het verenigingsleven. Daar het gemeentelijke cultuurbeleid zich wil spiegelen aan
het Rijksbeleid, is er voor gekozen
om geen specifiek beleid per discipline te schrijven. Dus geen beleid
voor alleen de beeldende kunst of
een beleid alleen voor muziek of een
beleid voor harmonieën en fanfares.
Binnen de cultuur ligt het accent op
het multidisciplinaire en de integraliteit. Dat betekent concreet dat het
culturele veld wordt onderverdeeld
in drie verschillende functies.
De functies zijn:
a. presentatiefunctie
b. productiefunctie,
c. educatie- en participatiefunctie.
Hiermee is het gehele cultuurbeleid
te vangen en kunnen de ambities
worden geconcretiseerd.

a. De presentatiefunctie.
— Om een stedelijk cultureel klimaat
te kunnen ontwikkelen is in een stad
een aantal instellingen noodzakelijk
waarvan presenteren, het laten zien van
cultuur en kunst, de kerntaak is. Deze
instellingen doen overigens ook aan cultuurparticipatie en educatie en in een
aantal gevallen ook aan productie. Maar
de kerntaak is dus presenteren.
Het presenteren van de verschillende
cultuurdisciplines (waaronder beeldende
kunst, theater, dans, cultureel erfgoed,
muziek en film) vergt een specifieke
expertise en een hieraan gekoppeld
beleid. Museum Het Domein, de
Stadsschouwburg, maar ook het toekomstige poppodium behoren tot de
presentatiefunctie.
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b. De productiefunctie.
— Productie betekent ‘maken’; het maken van een voorstelling of het maken
van een kunstwerk. De productiefunctie
draagt bij aan het verlevendigen van de
stad omdat makers hier werkzaam zullen zijn en daarmee een stempel kunnen drukken op de stedelijke beleving.
De makers kunnen zowel werken vanuit geïnstitutionaliseerde instellingen als
autonoom opereren. Er zijn dus instellingen die als kerntaak het produceren
van cultuur hebben, of het onderdak
bieden aan de makers die produceren.
Jeugd- en jongerentheater Het Laagland
is hiervan een voorbeeld, net als het
Stadslab.
c. Educatie- en participatiefunctie.
— De publieke belangstelling voor
amateurkunst en volkscultuur is onverminderd groot. Honderdduizenden
liefhebbers besteden wekelijks een deel
van hun vrije tijd aan kunstbeoefening.
Vele anderen zijn actief als vrijwilliger,
bijvoorbeeld in een museum, doen
onderzoek in archieven of werken als
amateurarcheoloog. Onzichtbaar in
de statistieken, maar opvallend aanwezig in de gemedialiseerde samenleving
zijn de talloze amateurs die hun digitale producties via internet publiceren.
Maatschappelijke en demografische
ontwikkelingen stellen de sectoren amateurkunst en volkscultuur en cultuureducatie voor de opgave zich beter te
verhouden tot de tijdgeest. Instellingen
en verenigingen dienen hun werkwijze
en (cursus)aanbod af te stemmen op
de wensen van (potentiële) gebruikers
en te onderzoeken hoe zij hun organisatie aantrekkelijker kunnen maken
voor burgers. Educatie en participatie
vindt plaats in alle culturele instellingen
en activiteiten / verenigingen, maar er
zijn ook instellingen die specifiek zijn
gericht op deze functie. BiblioNova
en Artamuse zijn hiervan goede voorbeelden, maar ook de kleinschaligere
initiatieven als carnavalsverenigingen en
de HaFa (harmonien en fanfares).

H4 / Hoe gaat het uitvoeringsprogramma er uit zien?
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Artamuse
Centrum voor muziek,
dans en cultuureducatie
Hoe zou de wereld eruit
zien zonder muziek, dans,
zang, (bewegend)beeld
en (theater)spel?
Artamuse, met locaties in
Sittard, Geleen, Beek,
Stein en Buchten, levert
in de Westelijke Mijnstreek een grote creatieve
input. Op het gebied van
cultuureducatie vervult
Artamuse een belangrijke
steun- en loketfunctie
voor het primaire- en
secundaire onderwijs. Er
worden projecten in alle
kunstdisciplines verzorgd.
Daarnaast zet Artamuse
zich in voor de klassieke
muziek, de popmuziek en de
dans. Een bijzondere band
is er met de hafa-wereld.
Herenhof 8
Postbus 499
6160 AL Sittard-Geleen
046 4230100
www.artamuse.nl
www.cultuurmix.nl

Wat moet een stad hebben om inwoners, bedrijven en bezoekers aan
te trekken? Waarom heeft de ene
stad een dynamischer imago dan
de andere stad? Wat moet een stad
kunnen aanbieden aan bedrijven,
bezoekers en bewoners?
Ook Sittard-Geleen heeft, in een
tijd waarin door de toegenomen mobiliteit, regio’s, steden en gemeenten
steeds meer met elkaar concurreren, gezocht naar antwoorden op
bovenstaande vragen. Sittard-Geleen
wil een aantrekkelijke en dynamische gemeente zijn waar verschillende bevolkingsgroepen zich thuis
voelen. In de cultuurnota is in hoofdlijnen beschreven hoe wij dat gegeven verder zullen ontwikkelen.

Leyenbroekerweg 138
6132 CJ Sittard
Voor meer info:
Irene Beckers
Triskell Media & Arts
046 4428078
www.triskell-media-arts.nl

— Sittard-Geleen kan verleiden met het
zijn van het innovatief economisch centrum van Limburg, als de ideale combinatie van wonen en werken, als topsportstad en als historische stad. Maar
sfeer en dynamiek zijn ook belangrijke
items bij de beleving van een stad. En in
die beleving neemt cultuur een belangrijke plaats in.
De rol van kunst en cultuur is de afgelopen jaren steeds breder opgevat. Het
gaat niet meer alleen om de deelname
aan cultuur, maar ook om de impact
van cultuur op de aantrekkelijkheid en
de dynamiek van een stad. Tussen kunst,
cultuur, toerisme én economie bestaat
een positieve relatie. Cultuur is imagoversterkend en beïnvloedt de mentaliteit van een stad en haar bevolking
positief. Cultuur reikt kritisch vermogen aan, zeggingskracht, lef, gevoel voor
vorm en inhoud en innovatiekracht.
Cultuur brengt mensen plezier en zet
mensen daarnaast aan tot denken, lokt
discussie uit en leidt tot het innemen
van andere standpunten en posities,
prikkelt de nieuwsgierigheid en betrokkenheid, maar zet ook aan tot trots. Cultuur brengt mensen dichter bij elkaar.
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Het Stadslab
voor creatieve projecten
Niet praten maar doen;
is het motto van Het
Stadslab. Onze gemeente
is een broednest van creativiteit. Het Stadslab
streeft er naar om deze
creativiteit in beeldende
én ondernemende zin aan de
oppervlakte te brengen en
wil daarmee een impuls geven aan de bloei van onze
stad. Het is een broedplaats, podium, creatieve
werkplaats en laboratorium
voor de gehele kunstculturele en creatieve sector.
Aanjager van een regionaal
netwerk van en voor creatieve industrie.
Leyenbroekerweg 105a
6132 CD Sittard
046 8503174
info@stadslab.nu
www.stadslab.nu

Theater-Studio KC 138
In Theater-Studio KC138
zal een combinatie van
theater en tv-studio worden gevestigd. Uniek in
de regio Zuid Nederland
vanwege de aanwezige voorzieningen om verschillende
kunstvormen (dans, toneel,
cabaret, muziek etc.) te
registreren in aanwezigheid van publiek.

Filmhuis Het Domein
Naast toneel, literatuur,
muziek, beeldende kunst,
architectuur en fotografie
ontstond aan het begin
van de twintigste eeuw de
zevende kunst, de filmkunst. Filmhuis het Domein
draaide in het seizoen
2008-2009 op ongeveer
210 avonden ruim honderd
verschillende films. Films
afkomstig uit verschillende landen waaronder minder
grote filmlanden als Mongolië, Rusland, Denemarken,
maar ook Nederlandse, Belgische en Limburgse films.
Ook bekende films als Entre
les murs, Bienvenue chez
les Ch’tis, Oorlogswinter
en Slumdog millionaire
worden geprogrammeerd.
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Theater Karroessel
Theater Karroessel is een
intiem theater in Geleen.
Met 69 stoelen en een
unieke sfeer is de omschrijving klein maar fijn
hier zeker op zijn plaats.
Al vele jaren vind hier
breed cultuuraanbod plaats
van toneel en kleinkunst
tot muziek, pop, jazz en
lezingen en is het met
recht een geliefde ontmoetingsplaats, voor de liefhebbers van podiumkunsten,
maar zeker ook voor de
beoefenaars ervan. Stichting Theater Karroessel
biedt onderdak aan vier
toneel-huisverenigingen en
diverse toneelopleidingen.
Groenseykerstraat 30a
(ingang Jupiterstraat)
6161 SG Geleen
www.karroessel.nl

CHOCart
het centrum voor
kunstzinnige vorming
CHOCart bestaat al 10
jaar. De doelstelling is:
het stimuleren van kunst‑
educatie en het bevorderen
van kunstparticipatie
waardoor maatschappelijke
en sociaaleconomische
doelstellingen kunnen
worden gerealiseerd.
Kunsteducatie als een
spannende belevenis. Het
cursusaanbod varieert van
tekenen en schilderen tot
boetseren en keramisch
vormen, digitale fotografie
en kunstgeschiedenis. Ook
worden er workshops en
creatieve lessen aangeboden in het kader van
de buitenschoolse opvang.
Swentiboldstraat 6
6137 AE Sittard
046 4586396
info@chocart.org
www.chocart.org

Barokensemble Collegium
AD MOSAM
De behoefte om de muzikale
rijkdommen van de barok
stijlvol en stijlbewust
uit te voeren vormde voor
dirigent en artistiek
leider Huub Ehlen in 1994
de aanleiding voor de oprichting van Barokensemble
Collegium AD MOSAM. Het
ensemble bestaat inmiddels
uit een select gezelschap
van professionele zangers,
solisten en instrumentalisten, die op authentieke en indringende wijze
ambassadeur zijn van de
barokmuziek.
Guillaume Franquinetstraat 14
6136 HR Sittard
046 4520721
www.admosam.nl

— Sittard-Geleen wil bruisen en tintelen en wil een gemeente zijn met een
eigen stedelijke beleving. Als bijzondere
stad, met bijzondere inwoners en een
bijzondere stedelijke dynamiek waar
iedereen trots op kan zijn. Om deze
beleving te realiseren gaat Gemeente
Sittard-Geleen werken aan een eigen culturele smoel, die wordt gedragen door
een kwalitatief sterke basisinfrastructuur. De culturele basisinfrastructuur
van een gemeente wordt bepaald aan de
hand van het inwoneraantal. Hiervoor
geldt een algemene landelijke standaard.
Of een gemeente hieraan voldoet is aan
de gemeente zelf. Uit onderzoek is gebleken dat Sittard-Geleen niet voldoet
aan die standaard, en de gemeente heeft
deze uitkomst ter harte genomen. Dat
betekent dat de basisinfrastructuur op
orde gebracht wordt door in verschillende kunstdisciplines diverse professionele instellingen in de stad te versterken
of zelfs nieuw te vestigen. Denk hierbij
aan het te realiseren regionaal historisch
centrum, het nieuwe museum voor
hedendaagse kunst, de nieuwe bibliotheek, het nieuwe filmhuis, een nieuw
poppodium, maar ook het versterken
van het theater etc. In principe moet er
voor iedereen een interessant en gevarieerd cultureel aanbod zijn. Er is al veel
aanwezig in deze stad, en voor een deel
van goede kwaliteit, maar het gaat er
om de cultuur in balans te brengen met
de omvang van de stad. Van de basisinfrastructuur maakt natuurlijk ook een
sterk en modern veld van amateurkunst
en volkscultuur deel uit.
— Een kwalitatieve cultuurbasis zorgt
voor aantrekkingskracht, want naast
deze basis ontstaan en bestaan de zogenaamde rafelranden. Deze zijn net
zo belangrijk als de officiële, geïnstitutionaliseerde structuur van cultuur.
Ze kunnen alleen ontstaan als de randvoorwaarden hiervoor toereikend zijn.
In een stad waar de rafelranden zich
kunnen ontwikkelen zijn kunstenaars,
architecten, vormgevers en andere creatievelingen zichtbaar en laten van zich
horen. Er is een vaste ontmoetingsplek
waar deze specifieke groep elkaar opzoekt, maar er worden ook gelegenheden georganiseerd.
Het is natuurlijk niet alleen aan de
gemeente om randvoorwaarden te schep‑
pen en het beleid toegankelijk en flexibel te maken. Het is vooral ook aan de
culturele ondernemers zelf om zich meer
zichtbaar te maken en de stad naar een
meer stedelijke cultuur te brengen.
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— Om mensen te trekken die de economie draaiende houden, om studenten te
triggeren, maar ook om de eigen bewoners in hun culturele behoeften te kunnen voorzien, zal meer aandacht uitgaan
naar de ontwikkeling van de amateurkunst. Voor veel mensen is dit de eerste stap naar kennismaking met kunst
en cultuur of het nu muziek, toneel of
beeldende kunst betreft. Om te floreren,
gaat de amateurkunst zich meer professionaliseren en moderniseren. Ook vrijwilligersorganisaties zullen met de tijd
mee moeten gaan om leden te houden
en nieuwe aanwas te krijgen. In de toekomst zullen er misschien minder culturele verenigingen zijn, maar die zijn dan
wel sterker en dynamischer. Er wordt
binnen Sittard-Geleen veel gesproken
over ‘van breedte sport naar topsport’,
dat geldt net zo op het culturele vlak.
Als jong talent geen mogelijkheid heeft
zich te ontplooien, zal het minder snel
ontdekt worden en een passende opleiding gaan volgen. De amateurkunst is
een belangrijke kweekvijver voor jong
talent.
Sittard-Geleen kan bruisen door op
cultureel gebied een divers aanbod te le‑
veren en dat duidelijk zichtbaar te presenteren, zodat dat het publiek er daadwerkelijk gebruik van maakt en er van
geniet.
— Een stad wil verleiden, wil een ‘belevenis’ zijn, een stad wil leven. Cultuur
bindt mensen, biedt vermaak en heeft
een ‘leerfactor’.
De bedoeling van het nieuwe cultuurbeleid is de ontwikkeling van een
bloeiend cultureel stedelijk klimaat. Het
creëren van een stedelijke cultuur kost
tijd, geld en moeite. Het vergt een grote
inzet van de verschillende partijen. Een
vernieuwingstraject is tevens een bewustwordingstraject. Het is een proces van
een veranderende ‘mindset’; het stimuleren van mensen anders naar bestaande
dingen te kijken en open te staan voor
het onbekende. Zoals gezegd heeft dit
tijd nodig om te groeien. Vernieuwing
gaat gepaard met het maken van keuzes en met het nemen van risico’s, met
het doen van investeringen in financieel
opzicht, maar ook op inhoudelijk vlak.
Met het stellen van een aantal prioriteiten wordt een begin gemaakt met de
uitbouw van de culturele infrastructuur
van de Gemeente Sittard-Geleen.

Volksuniversiteit
Maasland
Volksuniversiteit Maasland
organiseert cursorische
activiteiten, workshops
en lezingen met als doel
verruiming van blikveld,
verbetering van communicatie en stimulering van activiteit en creativiteit.
Op het programma staan
cursussen als schilderen,
kalligraferen, plastisch
en keramisch werken,
edelsmeden, digitale fotografie en werken met glas
in lood. Engels, Frans,
Spaans, Italiaans, Duits,
Turks en Mandarijn worden
op verschillende niveaus
aangeboden.

Geenstraat 32a
6162 XZ Geleen
046 4236520
Openingstijden:
werkdagen 09.00-12.00uur.
www.vumaasland.nl

Jeugd- en jongerentheater
Het Laagland
Het Laagland is een van de
negen grotere jeugdtheatergezelschappen van
Nederland en maakt deel
uit van de basisinfrastructuur voor het
Nederlandse theater. Het
Laagland is dé jeugdtheatervoorziening van Limburg
die in eigen huis en op
locatie, op regionale en
(inter)nationale podia een
breed publiek verrast en
verrijkt met eigenzinnig kwaliteitstheater dat
kinderen serieus neemt,
jongeren prikkelt en volwassenen ontroert.
Engelenkampstraat 25
6131 JD Sittard
Postbus 133
6130 AC Sittard
046 4007273
info@hetlaagland.nl
www.hetlaagland.nl

Stichting Museum en
Expositie Geleen (MEG)
MEG heeft als doelstelling
een bijdrage te leveren
aan de cultuur beleving
in de regio. Zij doen
dit onder meer door het
instellen van de huidige
Stadscultuurprijs: de
Gerard Fritschy prijs en
de uitreiking van de stimuleringsprijs Mirjam van
den Bergh voor jonge kunstenaars. Tevens is MEG
actief bij het (terug)
plaatsen van (verweesde)
beelden. Ook geeft de
Stichting diverse biografieën uit en boeken over
Sittard-Geleen.
Belgiëstraat 20
6164 EC Geleen
Wim.ridderbeekx@hetnet.nl
www.stichtingmeg.nl

Stadsschouwburg
Stadsschouwburg SittardGeleen is hèt podium voor
de podiumkunsten in de
Westelijke Mijnstreek en
omgeving. Het theaterprogramma biedt een kwalitatieve selectie uit het
actuele en internationale
theateraanbod. Amateurgezelschappen krijgen
ook gelegenheid om op te
treden. Het gevarieerde
aanbod biedt voor ieder
wat wils.
Mgr. Claessensstraat 2
6131 AJ Sittard
046 4205688
www.uitbalie.nl

info

Pitboel Theater Sittard
Het Sittards Pitboel Thea‑
ter is een overkoepelende
naam voor een theaterzaal,
theaterschool en productie‑
bedrijf voor animaties en
workshops. Pitboel Theater
is dè plek voor improvi‑
satietoneel en theater
maken. In de theaterschool
kan kennis worden gemaakt
met de verschillende
facetten,vormen en stijlen
van het theater (vak) én
met de eigen creativiteit.
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Grote
ambities

De grootste ambitie van SittardGeleen op cultureel gebied is om
“een eigen smoel” te ontwikkelen.
Een bruisend, stedelijk cultureel leven kan alleen dan ontstaan als de
basisinfrastructuur op het niveau
wordt gebracht passend bij het inwoneraantal en de ambities van de
gemeente. Het ontwikkelen van een
culturele identiteit en het uitgroeien
tot een aantrekkelijke gemeente
vormen hierbij de leidraad. Deze
grote ambitie is niet in een paar jaar
te realiseren. Maar in de komende
vier jaren kan wel gezorgd worden
voor verschillende ontwikkelingsimpulsen.

In het nieuwe cultuurbeleid spelen
drie ambities een grote rol:
1. versterking van de basisinfrastructuur
2. versterking van de dynamiek door
stedelijke programmering
3. ruimte voor talentontwikkeling.
Per ambitie zal hieronder kort worden
omgeschreven wat Sittard-Geleen op
lange termijn wil zijn of hebben gerealiseerd.
1. Versterking van de
basisinfrastructuur
— Sittard-Geleen is een stad met bijna
100.000 inwoners. Bij een stad met dit
inwoneraantal hoort een bepaald kwantitatief en kwalitatief cultureel aanbod.
In potentie is dit aanbod aanwezig,
maar het moet nog verder worden uitgebouwd en ontwikkeld, zowel met
betrekking tot de professionele instellingen als ook met betrekking tot de
amateurkunst en het verenigingsleven.
De basisinfrastructuur bestaat uit verschillende culturele disciplines in zowel
professionele instellingen als het georganiseerde amateurveld. Vanuit een stevige
basis kan het cultureel klimaat worden
uitgebouwd tot een ‘eigen smoel’.
Het centrum van de culturele basisinfrastructuur bevindt zich in Sittard,
mede ingegeven door de reeds bestaan-

info

de instellingen, de historische kern én
de thematisering van het stadscentrum
als ontmoetingsplek. In Geleen (servicecentrum) zijn echter ook diverse vestigingen van culturele instellingen aanwezig: Artamuse en BiblioNova. Ook
zijn in Geleen ondersteunende culturele
functies én de Hanenhof als multifunctioneel zalencentrum gevestigd.
De culturele basisinfrastructuur van
Sittard-Geleen bestaat uit de volgende
professionele instellingen: Jeugd- en
jongerentheater Het Laagland, Museum
Het Domein, Artamuse, BiblioNova,
Stadsarchief Sittard-Geleen-Born (wordt
Regionaal Historisch Centrum) en
Stadsschouwburg Sittard-Geleen. De
nog te realiseren functies van filmhuis
en poppodium zullen ook deel gaan
uitmaken van de basis. Op het gebied
van klassieke muziek wordt Collegium
Ad Mosam hiertoe gerekend. De lokale
omroep maakt samen met een culturele
activiteiten kalender hiervan ook deel
uit. Een pluriforme cultuur c.q. cursusaanbod, bestaande uit volkscultuur/
amateurkunst / een educatief aanbod
van een volksuniversiteit en een creativiteitscentrum is een basisvoorwaarde.
Welke specifieke instellingen of verenigingen dit uiteindelijk zullen zijn, wordt
verder uitgewerkt in het uitvoerings‑
programma.
Nieuwbouw
— Een nieuw museumgebouw voor he‑
dendaagse kunst voor Museum Het
Domein, een filmhuis, een nieuwe biblio‑
theek, twee onderwijsfuncties voor het
hoger beroepsonderwijs en retail, dat is
de Dobbelsteen (www.zitterdrevisited.nl).
Een voor Nederland uniek project waarin cultuur, onderwijs en winkels worden
gecombineerd. Cultuur is een van de
pijlers van deze nieuwe Dobbelsteen en
onderstreept de serieuze ambities van de
gemeente. Behalve de culturele functies
in De Dobbelsteen heeft de stad ook
behoefte aan een poppodium. Er wordt
bekeken wat de beste plek zal zijn om
een poppodium te realiseren. Met de
bouw van De Dobbelsteen krijgt de basisinfrastructuur een enorme kwaliteitsimpuls.
2. Versterking van de dynamiek:
stedelijke programmering
— Sittard-Geleen wil bruisen, wil tintelen, wil inspireren en wil verleiden.
Sittard-Geleen wil een stad worden met
een echte stedelijke beleving; een stad
die een gevoel teweeg brengt ‘dat er altijd van alles te doen is’.
Een dynamisch stedelijk klimaat kan
niet alleen ontstaan door een vestiging
van een museum voor hedendaagse
kunst, een filmhuis en een bibliotheek

in het nieuwbouwcomplex De Dobbelsteen. Dynamiek wordt door veel meer
factoren bepaald dan de geïnstitutionaliseerde cultuur. Dynamiek kan ontstaan door een stedelijke programmering; door het zoeken naar samenhang
en samenwerking tussen alle culturele
initiatieven (instellingen, activiteiten,
tegencultuur, etc.) die een stad rijk is.
Het afstemmen van de programmering,
op inhoud en in tijd, is de eerste stap.
Samenwerking reikt uiteraard veel verder en zou uiteindelijk moeten leiden
tot het elkaar inspireren en uitdagen,
tot actie / reactie, tot een bruisend en
levendig cultureel klimaat in SittardGeleen. De Dobbelsteen moet daarvoor
een brandpunt worden. Het multidisciplinair, breed en open denken en uiteindelijk uitvoeren ligt aan de basis van een
succesvolle stedelijke programmering.
Stedelijke programmering is gericht op
het tastbaar en zichtbaar maken, het op
straat brengen van het al aanwezige culturele potentieel.
— De regio Westelijke Mijnstreek bestaat uit 160.000 inwoners en het culturele aanbod wil hierop inspelen. Daarnaast is het zo dat in een straal van 40
kilometer drieëneenhalf miljoen mensen
wonen; een buitengewoon aantrekkelijk
potentieel.
Naast een afstemming en eventuele
uitbreiding van het aanbod en de programmering in de stad, liggen er ook
kansen in een meer intensieve samenwerking tussen de culturele instellingen
in de steden van het Stedelijk Netwerk
Zuid Limburg en met de aangrenzende
Euregio.
3. Talentontwikkeling
— Wat is talentontwikkeling eigenlijk?
Talentontwikkeling in brede zin is bedoeld om alle kinderen de kans te geven
culturele talenten te ontdekken en te
ontplooien. Toptalent, talentontwikkeling in ‘enge’ zin, heeft betrekking op
een selecte groep, die de potentie heeft
om zich verder te ontwikkelen binnen
een artistieke discipline en misschien
bij de internationale top gaat behoren.
Deze talenten moeten vanaf jonge leeftijd goed begeleid worden. Gemeente
Sittard-Geleen wil talentontwikkeling
in de volle breedte ondersteunen en
stimuleren.
Het belang van de amateurkunst als
vindplaats en kweekvijver voor artistiek talent is groot. Ieder kind verdient
de kans zijn of haar creatieve talent te
ontdekken en te ontwikkelen. Daar
zijn zowel individuele als maatschappelijke belangen mee gemoeid. Om die
belangen te behartigen zijn laagdrempelige voorzieningen nodig, met een

Vistazo Theater
Vistazo (betekent: zien)
is een jong multidisciplinair theatercollectief
gevestigd in Sittard dat
zich met name richt op
kleinkunst en belevingstheater. Entertainment,
workshops en theater zijn
de voornaamste ingrediënten van het aanbod. Het
spelersgezelschap bestaat
uit 35 leden die met name
uit Limburg afkomstig
zijn.
Postbus 5027
6130 PA Sittard
046 4581681
www.vistazo.nl
info@vistazo.nl

Stadsarchief
Stadsarchief SittardGeleen is het historisch
centrum voor de regio
Maasland-Grensland
Het stadsarchief beheert
de historische archieven
van de gemeenten Sittard
-Geleen, Stein, Beek en
Schinnen. Dit betekent dat
van zestien voormalige gemeenten in de regio totaal
ruim 3 strekkende kilometer archivalia vanaf de
dertiende eeuw tot heden wordt beheerd. In de
studiezaal en via internet
worden burgers in de gelegenheid gesteld om de geschiedenis van bijvoorbeeld hun huis, hun straat
of zichzelf te onderzoeken.
Kasteelhof 3
6121 XK Born
046 4778451
www.stadsarchief-sittardgeleen.nl

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD
Ontmoetingen tussen de
wijk en de wereld!
Museum Het Domein organiseert ontmoetingen tussen
de wijk en de wereld. De
mens en zijn omgeving zijn
het uitgangspunt voor
wisselende presentaties
op het gebied van museale
hedendaagse kunst, geschiedenis en cultuur van
het dagelijks leven.
Internationale hedendaagse
kunst en historie uit het
hart van stad en streek
worden hier getoond met
een herkenbaar eigenwijs
gezicht.
Openingstijden:
di t/m zo 11-17 uur
gratis entree voor
Vrienden van Het Domein,
MJK / CJP en jeugd tot
18 jaar
iedere 1e zondag van de
maand gratis voor iedereen
Kapittelstraat 6
Postbus 230
6130 AE Sittard
046 4513460
www.hetdomein.nl
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aantrekkelijk aanbod aan activiteiten
en cursussen. Idealiter is er samenhang
tussen schoolprogramma’s, het cultuureducatieve aanbod buiten de scholen
in de amateurkunst-instellingen en de
professionele instellingen. Het blijkt dat
getalenteerde jongeren met ambitie lang
niet altijd kiezen voor het kunstvakonderwijs. Vaak vinden zij via andere kanalen de weg naar de beroepspraktijk
of ontwikkelen ze hun talent anders
dan binnen het formele onderwijs. In
talentontwikkeling gespecialiseerde instellingen bieden jongeren de kans om
ervaring op te doen door bijvoorbeeld
mee te draaien met professionele vakmensen. Op die manier kunnen zij hun
vakkundigheid vergroten en zich verder
ontplooien tot uitvoerend kunstenaar
of cultuurmaker. Voor een deel van de
jonge talenten vormt dit de opstap naar
het kunstvakonderwijs.
Talentontwikkeling geldt in brede
zin overigens niet alleen voor jeugd en
jongeren, maar richt zich op alle leeftijdsgroepen. Het educatieve aanbod
wordt daar uiteraard op afgestemd en
vindt dan met name plaats in en door
de culturele instellingen.

ontwikkeling van een toekomstig nieuw
poppodium. Popmuziek biedt buiten
amu‑sement tevens werkgelegenheid,
verbondenheid, educatie en een positief
imago aan een stad.”
Kijkende naar het door Sittard-Geleen
gevoerde beleid met jeugd en jongeren
als speerpunt, maar ook omdat popmuziek al lang niet meer alleen het domein
van jongeren is, maar zeker ook van de
ouderen, bestaan er goede marktkansen.
Tevens is geconcludeerd dat de popinfrastructuur in Limburg zwak is ontwikkeld
en de concurrentie daardoor beperkt is.
De ligging van Sittard-Geleen is centraal
in Limburg, wat (betere) kansen creëert
voor een bovenregionaal bereik.

Popcultuur
— Talentontwikkeling vindt plaats in
alle mogelijke culturele disciplines als
popcultuur, blaasmuziek, kleinkunst,
beeldende kunst en vormgeving, mode,
foto/film en nieuwe media.
Popmuziek neemt echter een speciale plek in. Geen kunstdiscipline is zo
sterk verweven met het leven van alledag als (pop)muziek. De consumptie
beperkt zich niet tot alleen het luisteren
van muziek, maar ook via de grote rol
die (pop)muziek speelt in games, films,
op televisie, in kranten en tijdschriften. Popmuziek maakt deel uit van een
‘way of life’ en is medebepalend voor de
identiteit van mensen. Popmuziek is een
belangrijke vrijetijdsbesteding, zeker bij
jongeren. Daarbij is Sittard-Geleen door
haar historie met Pinkpop en het huidige Fenix een uitstekend broednest, een
stad waarin het aanwezige poppotentieel
optimaal tot wasdom kan komen.
Stichting Popmuziek Limburg constateert: “Sittard-Geleen is een stad
waarin het aanwezige poppotentieel zich
optimaal kan ontplooien. Doorstroming
van talent is van groot belang. Hiertoe
beschikt de stad over een netwerk van
repeteervoorzieningen, opleidings-mogelijkheden (muziekschool), educatief
aanbod (workshops, masterclasses) en
speelkansen (optreedmogelijkheden zoals podia, maar ook (muziek)café’s en
festivals). Dit netwerk (en de verdere
versterking/uitbouw ervan) kan een
potentieel draagvlak vormen voor de

Raadsbesluit

colofon

leeflef

Raadsbesluit
Gemeente
Sittard-Geleen
4 juni 2009:

Colofon

Leeflef

1. 
Cultuur is belangrijk voor
de samenleving en draagt
bij aan de leefbaarheid,
het sociale en economisch
profiel van de stad. Cultuur
zorgt voor dynamiek en
draagt bij aan de stedelijke
ontwikkeling.
2.  
Gemeente Sittard-Geleen
brengt de basisinfrastructuur op een kwalitatief
niveau passende bij een
stad van 100.000 inwoners
en een regio met 160.000
inwoners, waardoor er
een stedelijke cultureel
klimaat kan ontstaan met
een eigen dynamiek.
3. 
Er wordt ingezet op de realisatie van een poppodium
/ muziekcentrum met een
regionale functie en op de
realisatie van een filmhuis.
4. 
Door de aanstelling van een
stedelijke programmeur
wordt de samenwerking
tussen de culturele instellingen bevorderd en krijgt
de stedelijke programmering vorm.
5.  De totstandkoming van
een gezamenlijk cultureel
festival voor de hele stad
wordt gestimuleerd en ondersteund.
6. 
Gemeente Sittard-Geleen
stimuleert het creatieve
culturele klimaat in de stad
door het scheppen van
goede randvoorwaarden
waaronder accommodaties die verspreid liggen
over het hele grondgebied
van de gemeente.
7. 
Gemeente Sittard-Geleen
zet in op het vergroten van
het cultuurbereik en de
zichtbaarheid van de culturele instellingen door middel van gezamenlijke pr en
marketing. De promotie
van activiteiten van ama-

Cultuur in Sittard-Geleen
De kunst van het verleiden
is een uitgave van Gemeente
Sittard-Geleen.

— een goed beleid is op haar welslagen voorbereid

Montgomerystraat 26
6135 BW Sittard
046 4584721
info@pitboeltheater.nl
www.pitboel.nl

Fenix

Kapittelstraat 6
6131 ER Sittard
046 4514384
www.filmhuishetdomein.nl

— Om het cultuurbeleid in de praktijk
te kunnen uitvoeren worden de ambities meer concreet gemaakt. In een zogenaamd uitvoeringsprogramma wordt
vanuit de drie ambities per functie (presentatie, productie, educatie en participatie) een programma ontwikkeld parallel lopend aan de cultuurplancyclus van
het Rijk (2009-2012).
Het uitvoeringsprogramma zal
bestaan uit drie deelnotities:
1. de uitwerking van de versterking van
de basisinfrastructuur
2. de uitwering van de versterking van
de dynamiek door stedelijke programmering
3. de uitwerking van ruimte voor talentontwikkeling
Aan de hand van de drie functies
worden de deelnotities geconcretiseerd.
Het ligt in de bedoeling de deelnotities
medio 2010 te laten vaststellen. Dat betekent dat er, in overleg met het veld,
hard gewerkt moet gaan worden aan de
concretisering van de ambities. Ook in
de deelnotities staat het creëren van de
eigen smoel én de kwaliteit voorop. En
dat betekent dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden. Maar dat
is de uitdaging die we graag aangaan!

cultuurnota

— Met de cultuurnota is het beleid in
hoofdlijnen vastgesteld en zijn de ambities verwoord. De cultuurnota vormt
de basis voor de concrete acties die nu
ontwikkeld worden. Het ambitieniveau
is hoog en er is veel werk aan de winkel.
Sittard-Geleen staat voor haar ambities
en staat voor het worden van een aantrekkelijke en dynamische stad. SittardGeleen roept het hele culturele veld, van
maker tot gebruiker en van professionele
instelling tot vereniging, op om hieraan
een bijdrage te leveren. Alleen dan kan
de stad gaan bruisen én verleiden.
— Wilt u de gehele cultuurnota
“Cultuur in Sittard-Geleen. De kunst
van het verleiden” lezen, dan kunt u
deze downloaden via de gemeentelijke
website www.sittard-geleen.nl

Poppodium Fenix bestaat
sinds 1 januari 2005 en
houdt zich voornamelijk
bezig met het organiseren
van (pop) concerten, dance
partys en events. Fenix
wil zich richten op een zo
breed mogelijk popmuziek‑
aanbod voor iedereen die
de popmuziek een warm hart
toedraagt.
De Muziekgenres lopen
uiteen van rap tot gothic,
van rock tot pop, van
metalcore tot ska en van
(blues) rock tot dance.
Verder organiseert Fenix
regelmatig Jammsessions
waarbij allerlei muzi‑
kanten hun hart kunnen
luchten in het gezellig‑
ste zondagmiddagcafé van
Sittard.
Odasingel 88
6131 GZ Sittard
046 4007353
www.fenix.nl

Mama’s Pride
Mama’s Pride, dat in 2009
haar derde lustrum vierde,
is inmiddels uitgegroeid
tot hèt popfestival van
Sittard-Geleen. Het fes‑
tival vindt altijd in het
moederdagweekend plaats
en wordt door vele dui‑
zenden bezoekers bezocht.
Mama’s Pride is gratis
toegankelijk en biedt een
aantrekkelijk en uitdagend
festivalprogramma.
www.mamaspride.nl

Stichting Promotie
Popbeleid
Stichting Promotie Popbe‑
leid Sittard-Geleen werd
opgericht in het voorjaar
van 2007. In nauwe samen‑
werking met de diverse or‑
ganisaties die actief zijn
op het gebied van de pop‑
cultuur worden niet alleen
bestaande initiatieven
ondersteund maar ook tal
van vernieuwende projecten
en activiteiten.
De stichting Promotie Pop‑
beleid Sittard-Geleen wil
het bezoeken van concerten
en het zelf beoefenen van
muziek stimuleren en aan‑
jagen bij zowel jongeren
als volwassenen.
Beneluxstraat 4
6226 CZ Maastricht

8.  Gemeente Sittard-Geleen
stimuleert de verenigingsen vrijwilligersinfrastructuur middels financiële
impulsen te komen tot toe‑
komstbestendige en duurzame structuren, omdat
deze behoort tot de culturele basisinfrastructuur.
9. 
Er wordt ingezet op talentontwikkeling en daar waar
mogelijk wordt de ontwikkeling van breedtecultuur
naar ‘top’cultuur ondersteund.
10. 
Cultuurparticipatie en edu‑
catie wordt onder andere
door het inzetten van
middelen uit het   Fonds
Cultuurparticipatie gestimuleerd.
11. 
Gemeente Sittard-Geleen
wil in het stedelijk netwerk
meer aandacht voor cultuur
in de Westelijke Mijnstreek
en streven naar meer samenwerking en afstemming met betrekking tot de
te leggen culturele accenten. Daar waar instellingen
gevestigd in Sittard-Geleen
landelijk en/of provinciaal
op grond van bijzondere
kwaliteiten de status cultuurplaninstelling hebben
gekregen, zal Sittard-Geleen zorg dragen voor een
lokaal (financieel) accent
om hun werk zo goed mogelijk te faciliteren.
12. 
Sittard-Geleen spreekt de
intentie uit een volwaardig
partner te zijn bij het project “Maastricht Culturele
Hoofdstad 2018”. Mede
hiertoe wordt de basisinfrastructuur op orde gebracht
met een excellente kwaliteit en wordt ingespeeld

De cultuurnota vormt de basis
voor de verdere ontwikkeling
van het cultuurbeleid met betrekking tot:
a. de nadere uitwerking van
het op orde brengen van
de basisinfrastructuur;
b. de nadere uitwerking
van de culturele invulling
van de Dobbelsteen;
c. de nadere uitwerking van
de stedelijke programmering en de versterking van
de verenigings- en vrijwilligersinfrastructuur

Tekst
Noëlle Kemmerling
Eindredactie
Tessa Reijnders en Noëlle
Kemmerling
Foto’s
culturele instellingen
Vormgeving
Ontwerpbureau B2B,
Maastricht
Oplage
1.000
Met dank aan Peter Fransman
en alle culturele instellingen,
verenigingen en personen die
zich voor de totstandkoming
van het nieuwe beleid hebben
ingezet.

zo die visie staat
ontwikkeling por favor
inderdaadsheid skoort
de kultuurnota in poezie vervat
niet in pamfletgeschetter zonder soul
maar in de taal van wijlandt
een heilig oord
le cité d’or
— sittard-geleen

door de vrucht van hoe het was tot moderniteit gebracht
haar dynamiek van beleid en bestuur in ieders wording zichtbaar
transparant ambitieus om de tijd die toekomst heet
in gemeenschap gegroeid tot grootstedelijkheid
de blijmoedige weldenkende stad met doel
die haar burgers verleidt tot de open kulturaliteit
waarin de andere ander welkome beleving en lering is
de ervaring van eenieders verscheidenheid waarnaar gesnakt
en waaraan wij deel en part willen hebben
jong en oud
spirito manifesto
per sempre con amore
— talent mag stimulus en benutting hebben verwacht

voorbij het belang dat de waan van dag en markt erin projekteert
de mammon die niet heiliger kan dan hij door dwazen wordt vereerd
en dat geluk nimmer slechts bijprodukt zij
maar de maatstaf waarmee je je streven tart
ergens anders vandaan kwamen we allemaal
dat geluk hadden we al
— sittard-geleen

noblesse oblige
de bewuste stad ijkt zich aan de kreatieve vrije mens
die iedere grens beslecht die enkel scheiden wil
de gepassioneerde cité d’or
met bronsgroen hart
en het open smoel
van leeflef
Henk Eberson
huisdichter Museum Het Domein
3-9-2009
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Kwant
De Stichting Theater en
Danswerkplaats Kwant
ontwikkelt artistieke
activiteiten op het
gebied van podiumkunst,
literatuur en aanverwante kunstvormen zo
dat meer mensen bij
haar maakwerk betrokken
raken. De werkplaatsactiviteiten bestaan uit
theater, dans, liedkunst,
media (radio/tv/video),
educatie en training,
regie en regieadvisering,
programmaontwikkeling
en tekstproductie. De
artistieke projecten en
producten van de kleinschalige Theater en Danswerkplaats Kwant (1986)
vallen op door hun inhoud
en vorm en leveren een
prikkelende bijdrage aan
de kunstproductie.
Nieuwstraat 34
6334 AR Schimmert
046 8506034
kwantpost@home.nl
theaterkwant.hyves.nl
www.zjaerbataille.nl

UIT & amuseerje.nl
Cultuur- en
uitgaansmagazine
Wat is er te doen in
Sittard-Geleen? De UIT is
eind 2005 in Sittard-Geleen ontstaan vanuit het
idee de inwoners van de
gemeente daadwerkelijk te
laten zien dat er in Sittard-Geleen op cultureel
vlak heel veel te beleven
valt. Door iedere maand
een compleet overzicht
van activiteiten op papier aan te bieden aan de
lezers, kan iedereen in
de UIT agenda lezen wat
er iedere dag in SittardGeleen te beleven valt.
Voor de internetsite kan
iedereen gratis agendapunten opgeven waardoor
UIT/amuseerje.nl het
centrale informatiepunt
is voor aanbieders en
gebruikers van cultuur
en uitgaan in SittardGeleen.
Overhovenerstraat 2
6131 BZ Sittard
www.amuseerje.nl
info@amuseerje.nl

BiblioNova
Zoek>vind>ontdek>ontmoet
bij BiblioNova!
De vestigingen van
BiblioNova, de openbare
bibliotheekvoorziening
in de regio, bieden alle
burgers vrije toegang
tot informatie, kennis
en cultuur zodat zij
zich bewust, kritisch
en actief kunnen bewegen
in de maatschappij. De
bibliotheek vervult daarmee een unieke rol in de
samenleving en wil die
rol in de toekomst nog
verder versterken. Juist
in de huidige complexe
maatschappij groeit immers de behoefte aan een
onafhankelijk instituut
dat mensen helpt bij de
selectie van betrouwbare en betekenisvolle
informatie.
Broeksittarderweg 1
6137 BH Sittard
046 4510303
klantenservice@
biblionova.nl
www.biblionova.nl

