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Nieuw kunst- & cultuurnetwerk Cultura Venray  
Cultura Venray is de nieuwe netwerkorganisatie voor kunst en cultuur(educatie) van 
Venray en omstreken. Cultura Venray moet de meerwaarde van kunst en cultuur in al 
zijn verscheidenheid zichtbaar maken, een verbindend netwerk tot stand brengen en 
onderhouden en deskundigheid op het gebied van kunst- en cultuureducatie bevorderen. 
De gemeenteraad heeft op 18 mei jl. ingestemd met de oprichting van Cultura Venray. 
De begeleidende regiegroep heeft van de gemeente inmiddels de opdracht gekregen om 
Cultura Venray op te richten en is nu op zoek naar een kwartiermaker. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in mei 2015 de opdracht gegeven om een 
breed gedragen ‘Venrays Huis voor de Kunsten’ op te zetten, als eventuele opvolger van het 
huidige Kunstencentrum Jerusalem (KCJ). Een regiegroep, bestaand uit vertegenwoordigers van de 
belangrijkste doelgroepen - KCJ, gemeenteraad,  muziekverenigingen, onderwijs en gemeente – 
heeft vanaf september 2015 vorm gegeven aan een intensief co-creatieproces om dit concept te 
onderzoeken en invulling te geven. Eind maart heeft de regiegroep haar eindadvies opgeleverd, dat 
door de gemeenteraad is overgenomen. De gemeenteraad van Venray heeft tijdens de behandeling 
van het raadsvoorstel op 18 mei jl. het college nadrukkelijk verzocht vaart te houden in het proces 
en deze zomer Cultura Venray tot stand te brengen. De gemeente heeft deze opdracht aan de 
regiegroep gegeven, zoals zij in haar eindadvies ook zelf voorstelde. De regiegroep kan op deze 
manier namelijk het gedachtegoed van Cultura Venray borgen. De laatste taak van de regiegroep 
is het daadwerkelijk (laten) oprichten van een kleine, professionele organisatie voor kunst- en 
cultuureducatie. 
 
Wat is Cultura Venray? 
Cultura Venray is de netwerkorganisatie voor en van alle partners die willen bijdragen aan een 
bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving. Van ondernemende docenten tot het 
Odapark, van schoolbesturen tot kunstenaars en van poppodia tot aan erfgoedverenigingen. 
Hiermee krijgen bewoners uit de regio Venray gelijke kansen om kunst en cultuur te ontdekken, te 
ontwikkelen, te uiten en te beleven. Ook de in Venray en omstreken sterk vertegenwoordigde 
muziekverenigingen en koren horen thuis in Cultura Venray. De collectieve ambitie van het 
netwerk luidt: ‘Wij zijn samen het kloppend hart van kunst & cultuur!’ 
 
Relatie met Kunstencentrum Jerusalem 
De gemeenteraad heeft 18 mei jl. ook ingestemd met het voornemen van het college de subsidie 
aan het Kunstencentrum Jerusalem direct na het volgende cursusjaar (2016/2017) te beëindigen. 
De raad heeft hier aan toegevoegd dat tussen gemeente en KCJ concrete afspraken moeten 
worden gemaakt over de overgang van producten en taken naar Cultura Venray. Op basis van die 
afspraken gaat vervolgens Cultura Venray aan de slag. Dat betekent dat Cultura Venray  de 
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samenwerking en afstemming tussen partijen aangaat en bevordert, inzichtelijk maakt onder welke 
voorwaarden de netwerkpartners onderdeel gaan uitmaken van het netwerk en daar afspraken 
over maakt. Deze aanpak maakt ook duidelijk welk perspectief er is voor personeel van KCJ om in 
het netwerk Cultura Venray aan de slag te gaan. Zodoende kunnen inwoners van de regio Venray 
zich blijven oriënteren op en bekwamen in muziek, dans en beeldende kunst. Kinderen op scholen 
kunnen kennis maken met - en binnen en buiten schooltijd gebruik maken van - het 
cultuuraanbod. Popgroepen kunnen oefenen. Amateurs in de regio krijgen passende ondersteuning 
bij hun hobby. Harmonieën en fanfares worden blijvend goed ondersteund. Maar zeker ook de 
samenwerking met instellingen als schouwburg, Odapark, bibliotheek en het nieuwe museum 
Borggraaf Paviljoen met alle partners van het netwerk Cultura Venray wordt versterkt.  
 
Kwartiermaker gezocht 
Om de organisatie van Cultura Venray op te richten is de regiegroep per direct op zoek naar een  
kwartiermaker voor Cultura Venray. De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het realiseren van 
de professionele motor die het netwerk Cultura Venray laat functioneren. De regiegroep zet 
uiteraard het eigen netwerk in voor de werving van de kwartiermaker, maar plaatste voor deze 
belangrijke taak ook een vacature. Begin juni worden beoogde kwartiermakers uitgenodigd voor 
een selectiegesprek. De regiegroep richt zich voor de start van de werkzaamheden van de 
kwartiermaker op half juni. De kwartiermaker werkt onder verantwoordelijkheid van de regiegroep.  
 
Verbreding regiegroep 
In de regiegroep zijn vanaf het begin de muziekverenigingen, het onderwijs, het kunstencentrum, 
de politiek en de gemeente vertegenwoordigd. Nu Cultura Venray daadwerkelijk gaat draaien, 
vinden de leden van de regiegroep het heel belangrijk dat alle beoogde partners vertegenwoordigd 
zijn in de regiegroep. Denk aan de cursisten, de aanbieders van kunst- en cultuureducatie, de 
Venrayse kunstinstellingen, de muziek- en erfgoedverenigingen, enzovoort. De doelstelling is om 
na de zomervakantie het gehele netwerk in de regiegroep vertegenwoordigd te hebben. Overigens 
verandert de rol van de regiegroep na oprichting van Cultura Venray mogelijk en wordt ze een 
klankbord voor het bestuur van Cultura Venray. Heeft u interesse voor deze klankbordgroep of 
heeft u vragen? Mail dan naar gemeente@venray.nl onder vermelding van Cultura Venray.   
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