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Cultuurcafé met resultaten werkconferentie Venrays Huis voor 
de Kunsten  
 
De gemeenteraad van Venray heeft in het voorjaar het college van Burgemeester en 
Wethouders opdracht gegeven om een breed gedragen ‘Venrays Huis voor de Kunsten’ 
op te zetten. Als eventuele opvolger van het Kunstencentrum Jerusalem. Op 
donderdagavond 29  en vrijdag 30 oktober is de grote werkconferentie om dit concept 
vorm en inhoud te geven. De resultaten van de conferentie worden een week later, 
vrijdagavond 6 november, gepresenteerd in de raadszaal van het gemeentehuis. 
Bewoners, medewerkers en raadsleden die zich betrokken voelen bij Kunst- en 
Cultuureducatie zijn van harte uitgenodigd om het Cultuurcafé te bezoeken. 
 
De  bijeenkomst  start  om  18.00  uur  met  een  presentatie  door  de  regiegroep  ‘Venrays  Huis  voor  de  
Kunsten’.  Deze  breed samengestelde regiegroep geeft vorm aan het proces om het concept 

Venrays Huis voor de Kunsten te onderzoeken. Na de presentatie is er volop gelegenheid om 

vragen te stellen of met een drankje in de hand na te praten. Rond 20.00 uur sluit het Cultuurcafé.  

 

Werkconferentie 29 en 30 oktober 
De centrale opgave van de regiegroep is: ‘het samenbrengen van vertegenwoordigers van 

organisaties die raakvlak (kunnen) hebben met een Venrays Huis voor de Kunsten en mét deze 

groep proberen invulling te geven aan dat concept’. Als werkvorm is voor een tweedaagse 

werkconferentie gekozen. Deze vindt plaats op 29 en 30 oktober in basisschool Petrus’ Banden in 

Venray. 

 

Dynamische katalysator van ons kunst- en cultuurleven 
De titel van de werkconferentie luidt: “Samen  naar  een  Venrays  Huis  voor  de  Kunsten,  dé  
dynamische katalysator van ons kunst- en  cultuurleven”. De deelnemers leggen allemaal hun 

ideeën en beelden op tafel en zo wordt een collectieve ambitie geformuleerd. Die wordt vervolgens 

door de deelnemers uitgewerkt tot een concrete vorm voor het Venrays Huis voor de Kunsten. De 

conferentie wordt begeleid door een bureau dat ervaring heeft in dit soort werkprocessen. 

 

Deelnemers conferentie 

De regiegroep heeft alle beoogde deelnemers persoonlijk benaderd en hen gevraagd om tijd vrij te 

maken voor de werkconferentie. Ruim 65 mensen hebben zich aangemeld voor de conferentie en 

alle doelgroepen zijn vertegenwoordigd; onder andere gebruikers en werknemers van het 

kunstencentrum, jongeren, andere aanbieders van kunst- en cultuureducatie, koren, primair en 

voortgezet onderwijs, muziekgezelschappen en de politiek en ambtenaren van gemeente Venray.   

 
Presentatie resultaten conferentie op 6 november in Cultuurcafé 
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Voelt u zich betrokken bij het onderwerp en wilt u horen wat de werkconferentie heeft opgeleverd? 

Kom dan op vrijdagavond 6 november om 18.00 uur naar het gemeentehuis. De regiegroep 

presenteert daar de opbrengsten en vervolgstappen.  

 

  

 Noot aan de redactie/Niet voor publicatie 
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liezeth Wintjens, communicatieadviseur van de 

gemeente, telefoon (0478)  52 35 99. 

 


