
Kunstklank Locatietheater 2017 – 2020 

De hoogwaardige, vernieuwende en toekomstbestendige vaste waarde in 
het (culturele) leven van Noordwijk e.o. 
 
Kracht van Kunstklank 
 

• Wij geloven dat cultuur een belangrijk deel van het cement van de 
samenleving is; kunst en klank verbreden je blik en maakt dromen 
zichtbaar. 

• Wij verrassen iedere keer ons publiek (en ook onszelf!) en creëren 
daardoor een gevoel waar je bij wilt horen. 

• Onze bezoekers weten dat ze steeds een bijzondere 
belevenis/voorstelling meemaken, waaraan met grote zorg en 
professionaliteit is gewerkt. 

• Wij zorgen samen met professionals, amateurs en vrijwilligers voor 
bijzondere kunstproducties op verrassende locaties. Deze 
“community art” is onze conditio sine qua non. 

• Met onze 18 jaar aan ervaring en expertise zijn wij een wezenlijk 
onderdeel van de Noordwijkse samenleving. Velen hebben bij ons 
hun culturele talenten ontwikkeld, je kunt KunstKlank met recht een 
kweekvijver voor talent noemen. 

 
Propositie 
 
Het KunstKlank Locatietheater 2017 -2020 is opgebouwd langs de 
kernpunten: 
 

1. Een jaarlijkse vernieuwende, prikkelende KunstKlank productie, met 
inzet van verschillende kunstvormen, voor volwassenen en kinderen 

2. In de zomerperiode, 6- 8 voorstellingen, voor 1600 – 2400 
bezoekers 

3. Op een jaarlijks wisselende, verassende locatie in Noordwijk 
4. In het speciaal ontworpen KunstKlank theater, flexibel inzetbaar op 

meerdere locaties 
5. Professionals treden niet alleen op, maar hebben een uitdrukkelijke 

rol in de opleiding/training van Noordwijkse amateurs/talenten 
6. Totaalbeleving: naast de theaterproducties zijn er workshops,  

(achtergrond) lezingen,masterclasses, presentaties, diners. Ook 
social media worden actief ingezet.  

7. Grote participatie van vrijwilligers bij ontwikkeling, opbouw en 
uitvoering van de producties. 

 
Kunst in de lead 
De succesvolle ( grotere) projecten van de afgelopen jaren hadden Klank 
als prominente creatieve vorm. Daarnaast gaan vanaf nu we ieder jaar 
een (kleiner) project verwezenlijken met Kunst als uitganspunt en Klank 
daaraan gekoppeld. Steeds in samenwerking met erkende Kunstenaars en 



andere Noordwijkse stichtingen / verenigingen/ instituten. Met wisselende 
thema’s, bv 4/5 meiviering, passietijd, integratie. 
 
 
 

 
 

In alles wat we doen 

geloven wij dat cultuur 

het cement van de 

samenleving is. 

Muziek en kunst maken 

mensen milder en 

verbreedt je blik. 

Iedere keer verrassen en 

prikkelen wij onszelf en 

daardoor ook ons 

publiek. 

KunstKlank initieert en 

creëert een gevoel waar 

je bij wil horen. 

Met toewijding zorgen 

wij samen met 

professionals, 

amateurs en 

vrijwilligers 

voor bijzondere 

kunstproducties op  

verrassende locaties. 

Met 18 jaar ervaring zijn 

wij een wezenlijk 

onderdeel van 

Noordwijkse 

gemeenschap. 

Onze bezoekers weten 

dat ze een  bijzondere 

belevenis meemaken.  

Waar met grote zorg 

gewerkt wordt aan 

muziek-

kunstproducties. 

Wij bouwen aan 

duurzame relaties. 


