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  UITNODIGING STATENLEDEN PROVINCIE UTRECHT - 9 APRIL 2020 

 

 Cultuureducatie centraal 

 

 

Kunst Centraal is partnerinstelling van de provincie Utrecht voor cultuureducatie. 

De organisatie nodigt cultuurwoordvoerders en overige statenleden van harte uit 

voor een speciale bijeenkomst. Het doel is tweeledig: kennismaking met het werk en 

een aantal mensen van Kunst Centraal en aan de hand van een feestelijk 

podiumprogramma met kunstenaars en columns van professionals de kracht en 

impact van cultuureducatie ervaren. 

 

Datum: donderdag 9 april 2020 

Tijd: 15:30 – 17:30 uur 

Locatie: Theater Aan De Slinger, Houten 

 

Van 15.30 tot 16.15 uur ontvangen we u graag in kleine kring voor een kennismaking 

met het werk en een aantal mensen van Kunst Centraal. Met korte filmpjes willen we u 

inzicht geven in ons werk en het effect ervan. We gaan graag in gesprek over uw en 

onze ambities voor de komende jaren.  
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Aansluitend bent u vanaf 16.30 uur van harte welkom in de theaterzaal. Daar ziet u 

een aantal korte optredens van o.a. Het Filiaal theatermakers. Afwisselend zijn er 

columns van schooldirecteur Aart Molendijk van CBS De Wegwijzer in Wijk bij 

Duurstede, directeur Chris van Koppen van Kunstloc Brabant en Sanne Scholten, 

directeur van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. 

 

Directe aanleiding voor dit programma is de wisseling van de wacht bij Kunst Centraal. 

Directeur-bestuurder Frank van der Hulst gaat na bijna dertien jaar met pensioen en 

wordt opgevolgd door Barbara Wittebol. Barbara was hiervoor werkzaam als zakelijk 

leider bij Theatergroep Max (inmiddels maastd) in Rotterdam en als productioneel 

directeur bij Stage Entertainment Nederland. In verband met dit afscheid spreken 

tijdens het podiumprogramma ook gedeputeerde cultuur Rob van Muilekom en 

voorzitter van de raad van toezicht van Kunst Centraal Renate Westerlaken-Loos. 

 

We hopen u te treffen en verzoeken u via onderstaand mailadres te melden of u wel 

of niet gebruik maakt van deze uitnodiging.   

 

Info en aanmelding 

 Aanmelden: receptie@kunstcentraal.nl  

 Meer info: Frank van der Hulst 

frank.van.der.hulst@kunstcentraal.nl 

06 - 13324204  
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