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Welkom bij 
Muzehof!
Muzehof is er voor iedereen die zich creatief 
wil uiten en ontwikkelen. We bieden een 
speelveld waar makers, partners en publiek 
elkaar ontmoeten. Met kunst en cultuur 
maken we de samenleving kleurrijk en 
krachtig.

Onze visie voor de toekomst
Muzehof, centrum voor de kunsten, zorgt voor inspirerende 
ontmoetingsplaatsen in de regio Zutphen en Lochem. We 
versterken de natuurlijke plek van kunst en cultuur in de 
samenleving met lessen, cursussen, workshops, lezingen, 
presentaties, optredens en voorstellingen. 

Want, ben je mens? Dan ben je kunstenaar.Je leert je uiten in 
muziek, dans, theater, film, beeldende kunst of literatuur. Zo 
leer je jezelf en de ander beter kennen. Samen met betrokken 
vrijwilligers vormen we een creatieve familie, waar iedereen 
aan kan schuiven en waar de verschillen tussen mensen 
gevierd worden. 

Ben je mens?
Dan ben je kunstenaar.
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 Welkom
Bij Muzehof heten we iedereen welkom 
in een kunstzinnig leven. Met of zonder 
ervaring in de kunsten, in ieder mens 
schuilt een kunstenaar. Bij Muzehof kun 
je die ontdekken en ontwikkelen.

 Groei
Maak of beleef je kunst? Dan groei je. 
Je komt jezelf tegen, en dat is precies 
goed. Zo verruim je je blik op de wereld, 
begrijp je jezelf en anderen beter 
en maak je van de samenleving een 
zachtere plek.

 Samen
Als krachtige partner versterken we 
collega’s en cultuur-professionals in de 
regio. Door sterke relaties te smeden 
krijgt cultuur een stevige positie in de 
samenleving. 

 Levenslust
Spelen, verwonderen, bewegen, jezelf 
uiten en goed in je vel zitten. Verras 
jezelf, ontwikkel je talenten in de 
kunsten, en je ziet jezelf groeien op elk 
gebied. Dat is creatief leven.
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Hier staan
we voor



 Inclusief
In 2025 is het woord inclusief voor Muzehof 
overbodig geworden omdat iedereen zich er 
welkom voelt. 

 Kunst en cultuur vanzelfsprekend
In 2025 is kunst en cultuur zo opgenomen 
in het onderwijs, zorg en welzijn dat het 
een vanzelfsprekende rol speelt in de hele 
samenleving.

 Innovatie en digitalisering
In 2025 hebben we ons aanbod vernieuwd met 
bijvoorbeeld kunstwedstrijden, co-creatie van 
lessen, presentaties op verrassende locaties en 
interactieve voorstellingen. We gebruiken nieuwe 
digitale vormen van vergaderen en lesgeven.
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Dit willen
we de 
komende 
jaren
bereiken
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Op deze manier kom je ons tegen

 Verbinder
Als verbinder brengt Muzehof 
mensen bij elkaar. Kunst en 
cultuur raken zo aan onderwijs, 
welzijn, zorg en sport. 

 Aanjager
We zijn nieuwsgierig naar 
initiatieven van kunstenaars, 
verenigingen, professionals  
of informele groepen en 
moedigen vernieuwing in 
kunst(educatie) aan.

 Ontwikkelaar
Leerkrachten en kunst- en 
cultuuraanbieders kunnen bij 
Muzehof terecht voor creatieve 
innovatie van hun lessen.

 Adviseur
Als expert in kunst en cultuur 
ondersteunen we onderwijs, 
aanbieders en andere sectoren in 
de samenleving, voortdurend op 
zoek naar groei. 
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Hier werken we aan

Cultuur en School
Muzehof wil zo zoveel mogelijk leerlingen en 
leerkrachten welkom heten in een creatief leven. 
We geloven namelijk dat je dan beter kan leren. 
Daarom willen we meer scholen bereiken met ons 
aanbod voor cultuur(educatie) door kunstenaars 
uit de regio. Ook in het voortgezet en speciaal 
onderwijs. Muzehof haakt daarbij aan bij de wereld 
van de school en helpt kunstenaars hun lessen 
goed over te brengen.

HOE? 
  We maken een culturele kaart met  
buitenschools kunst- en cultuuraanbod.

 We maken educatieprogramma’s op maat.
  We begeleiden 40 scholen met de  
Route Cultuureducatie (CMK).

1. 
MUSEUM

SCHOOL
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Cultuur en Welzijn 
 
Kunst en cultuur speelt een grote rol in het welzijn 
van mensen: het voelt goed om jezelf te kunnen 
uiten en je te verplaatsen in anderen. Bij ons 
kun je je verbonden voelen met anderen in de 
samenleving en maatschappelijke vragen open 
bespreken. We bieden een veilig podium waar 
mensen elkaar ontmoeten, ongeacht leeftijd, 
sociale of culturele achtergrond of lichamelijke, 
zintuiglijke, mentale en/of verstandelijke beperking. 
Hiervoor werken we intensief samen met collega’s 
van gemeenten, zorg, welzijn en bibliotheken.

HOE? 
  We zorgen voor aanbod over maatschappelijke 
thema’s.
  Groepen die nu nog ontbreken, nodigen we uit.
  We werken meer samen met cultuur-, welzijn-  
en zorgpartners.

2. 
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Amateurkunst 
Kunst en cultuur zijn waardevol voor onze 
stad, dorp of wijk. Daarom moedigen we 
een leven lang leren en experimenteren aan. 
Behalve dat samen kunst maken in de vrije 
tijd je talent stimuleert, geeft het ook plezier 
en het verbindt jou met de ander. Ontmoeting 
prikkelt creativiteit, daarom werken we het 
liefst op locaties waar meerdere partners 
onder één dak zitten. Onze activiteiten sluiten 
aan bij de agenda van theater, museum 
of bibliotheek. Als onafhankelijke partner 
versterken we zo het bruisende effect van 
kunst en cultuur.

HOE?
  We maken amateurkunst zichtbaar. 
  We verbinden professionals en amateurs. 
  We zorgen voor les- en oefenruimtes.

3. 
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