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Lokaal expertisecentrum voor
cultuureducatie en -participatie

Met kunst- en cultuureducatie en -participatie wordt 
de (lokale) samenleving mooier en kleurrijker.
Daar zetten we ons graag voor in!

MUZEHOF REGIO ZUTPHEN/LOCHEM



KLEURRIJKE SAMENLEVING
Cultuur verbindt mensen met elkaar en is een krachtig middel om mensen  
– jong en oud – in verschillende maatschappelijke sectoren te bereiken en bij 
de samenleving te betrekken. Vanuit dit perspectief werken onze medewerkers 
en vrijwilligers aan het cultureel en maatschappelijk klimaat in Lochem,  
Zutphen en de omliggende regio. 

Onze pijlers
Vier pijlers staan centraal in onze activiteiten:  
onderwijs, amateurkunst, sociaal domein en  
projecten. Daarbinnen doen we van alles voor  
verschillende doelgroepen.

ONDERWIJS (CULTUUR EN SCHOOL)
We zorgen er samen met scholen voor dat alle 
kinderen kennis kunnen maken met kunst en  
cultuur. Muzehof verzorgt op scholen het kunst- 
en cultuureducatieaanbod waaruit ze kunnen 
kiezen. Maar ook ondersteunen we bij het zoeken 
naar een specifiek gewenst aanbod, de invulling 
van een cultuureducatietraject of het zoeken naar 
een goede vakdocent of cultuuraanbieder.  
Scholen kunnen voor advies bij ons terecht met 
vragen op kunst- en cultuureducatiegebied,  
zowel lokaal als landelijk. Ook helpen we in de 
deskundigheidsontwikkeling van docenten en 
denken we mee over ontwikkelingen die op  
educatiegebied spelen.

AMATEURKUNST
We faciliteren, regisseren en organiseren muziek-, 
zang-, dans-, circus- en toneellessen, cursussen, 
workshops, voorstellingen en laagdrempelige  
presentaties. We werken hiervoor samen met  
diverse partners en zelfstandige docenten op  
locaties in Zutphen en Lochem. Een van de partners 
is het Muzecollectief, een samenwerking van zelf-
standige muziekdocenten. Daarnaast werken we met 
veel andere aanbieders samen in ons kwalitatieve 
school- en ander aanbod, en in onze projecten. 
  

SCALA AAN ACTIVITEITEN
Muzehof is het expertisecentrum op het  
gebied van cultuureducatie en -participatie.  
Vier pijlers staan bij ons centraal: onderwijs 
(Cultuur & School), sociaal domein, amateur- 
kunst en projecten. Daarbinnen doen we van 
alles voor verschillende doelgroepen.  
We zijn onafhankelijk en iedereen kan bij ons 
terecht. Er gebeurt veel onder het dak van 
Muzehof: cultuureducatie voor kinderen in 
het onderwijs, amateurkunst, deskundigheids 
bevordering voor professionals, activiteiten 
in het sociaal domein, kinderen laten kennis- 
maken met de culturele omgeving en nog 
veel meer.
 
SPECIALE DOELGROEPEN
Speciale aandacht besteden we aan activiteiten 
om de zorg- & welzijnssector te betrekken bij 
cultuurparticipatie. Hiervoor ondersteunen 
we activiteiten voor ouderen, minder (draag- )
krachtige inwoners en nieuwkomers. Voor al 
deze groepen heeft Muzehof een (speciaal) 
aanbod. Voor nieuwkomers om kennis te 
maken met kunst en cultuur.  
Door daaraan mee te doen kunnen ze ook 
contact leggen met andere nieuwkomers en 
Nederlanders. Voor azc-bewoners is er een 
speciaal programma. En we hebben een aanbod 
in kunst en cultuur gericht op de minder 
(draag)krachtige inwoners en op ouderen.



PROJECTEN / SOCIAAL DOMEIN
We organiseren en/of ondersteunen diverse 
projecten in het sociaal domein en dragen bij aan 
evenementen en festivals. Voorbeeldprojecten: 
• onderwijs: Méér Muziek in de Klas,  

Reizen in de tijd (erfgoededucatie)
• amateurkunst: Gluren bij de Buren, Cellofestival 

(jeugd), Cultuureducatie voor Nieuwkomers
• senioren: Parels voor de Kunst.

Verder verzorgen we activiteiten om de zorg- & 
welzijnssector te betrekken bij cultuurparticipatie. 
Denk aan activiteiten voor ouderen, minder 
(draag)krachtige inwoners en nieuwkomers.
 

Samenwerking en  
innovatie
Muzehof Centrum voor de Kunsten gelooft in  
de kracht van samen. Daarom doen we veel  
activiteiten en initiatieven samen met onze partners 
op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. 
Maar ook ontwikkelen we nieuw aanbod en  
nieuwe kunstvormen.

VERBINDEN EN SAMEN DÓEN
Muzehof kan niet bestaan zonder de vele partners 
waarmee we samenwerken. Zo organiseren we 
kunst- en cultuuractiviteiten in het sociaal domein 
met de gemeenten. Daarnaast werken we in ons 
schoolaanbod samen met diverse cultuur- 

aanbieders. Voor cultuuraanbieders die hun  
product of dienst op scholen willen aanbieden,  
is Muzehof de verbinder en expertisepartner. 
Dat geldt trouwens ook als cultuuraanbieders 
een rol denken te kunnen spelen in het aanbod 
van laagdrempelige cursussen aan de randen 
van schooltijd en in de wijk, voor nieuwkomers 
en voor ouderen, en in het sociale domein.

SAMEN PROJECT UITVOEREN
Muzehof voert ook samen met cultuuraanbieders 
en sociaal-maatschappelijke organisaties  
projecten uit op het gebied van kunst en cultuur. 
Muzehof helpt bij de advisering, coördinatie, 
verbinding en uitvoering. We kunnen het wel- 
bevinden van de doelgroepen waarmee zij 
werken helpen verbeteren en hen door kunst en 
cultuur in beweging krijgen. Ook helpen we de 
deskundigheid te vergroten en kunnen zij bij ons 
terecht met vragen en ideeën.

NIEUWE VORMEN VAN KUNST
Muzehof zoekt actief naar de ontwikkeling  
en toepassing van innovatieve vormen van 
kunstbeleving, cultuureducatie en -participatie.  
Denk aan: kunstwedstrijden, presentaties op  
verrassende locaties, voorstellingen gedragen 
door informatietechnologie, kunstbeleving  
waarbij ontmoeting centraal staat en nieuwe 
vormen van samenspel.

 

Verhuur van ruimte voor  
activiteit of oefenruimte
Muzehof verhuurt ook lokalen en zalen 
voor cultureel-maatschappelijke activiteiten, 
zowel eenmalig als structureel. U kunt bij 
ons terecht in Lochem en Zutphen voor 
een bijeenkomst, lezing, presentatie, koor- 
of orkestrepetitie en dergelijke.  
Op onze locatie in Zutphen hebben we een 
sfeervolle vlakkevloertheaterzaal (Muzehof- 
zaal) en een schitterende dansstudio. 
Maar u kunt ook individueel in een van de 
oefenruimtes spelen op uw instrument of 
op onze piano’s. In Lochem hebben we in 
Stadshuus mooie les- en oefenruimtes.



In Nederland genieten miljoenen mensen van 
kunst en cultuur. Zij gaan bijvoorbeeld naar 
muziekuitvoeringen, het toneel of theater en 
bezoeken musea. Daarnaast is zo’n 40 procent 
van de bevolking boven de 6 jaar zelf actief met 
kunst bezig, individueel of in verenigingsverband.  
Een deel ervan volgt ook lessen of cursussen om 
zichzelf verder te bekwamen in hun favoriete  
culturele bezigheid. 

In Zutphen, Lochem en in de regio is dat niet  
anders. Duizenden inwoners nemen deel aan 
zeer uiteenlopende cultureel-educatieve  
activiteiten. Kinderen, jongeren en volwassenen 
volgen lessen en cursussen, ze doen mee aan 
presentaties, voorstellingen en speciale projecten 
door jong en oud. 

Door een goed georganiseerde kunst- en  
cultuureducatie in onze samenleving:
• verwerven jongeren vaardigheden die zij in  

de toekomst nodig hebben, zoals zelfkennis, 
flexibiliteit en inlevingsvermogen

• krijgen mensen inzicht in en begrip voor  
andere culturen

• wordt het welzijnsgevoel van mensen  
vergroot en hebben ze de mogelijkheid actief 
te blijven deelnemen aan de maatschappij. 

Kortom, culturele uitingen geven kleur aan stad  
en dorp en aan de mensen die er leven.

Muzehof wil zoveel mogelijk mensen –  
ongeacht hun leeftijd of afkomst – kunst en  
cultuur laten beleven. Ieder ander die dit  
maatschappelijk kapitaal ook wil laten groeien 
en bloeien kan daarbij rekenen op Muzehof als 
bondgenoot.

Hebt u een cultuurproduct, 
-dienst of idee?
Bent u cultuuraanbieder of een sociaal- 
maatschappelijke organisatie en wilt u met 
ons samenwerken? Bijvoorbeeld omdat u 
uw product of dienst op school wilt aanbieden 
of een project (met ons) wilt uitvoeren? 
Neemt u dan contact met ons op!

 
 

Financiering
Muzehof bekostigt de projecten uit externe gelden 
(onder meer van fondsen) en niet uit structurele 
subsidies. Het subsidiegeld van de gemeenten 
besteedt Muzehof aan de basisorganisatie. 
Muzehof vraagt voor goede projecten project-
gelden aan waarmee de projecten worden 
bekostigd.

Cultuur geeft kleur aan mensen



Contact
Wilt u meer weten over Muzehof of wilt u met ons 
samenwerken? Neem dan contact met ons op. 

MUZEHOF CENTRUM VOOR DE KUNSTEN
Coehoornsingel 1
7201 AA Zutphen
E: communicatie@muzehof.nl
T: (0575) 51 53 50

www.muzehof.nl


