


Waar Cultureel 
Groningen 
elkaar vindt!

Maak je eigen profiel in de KultuurCentrale en laat zo als maker aan iedereen zien 
waar je mee bezig bent. Zoek je andere makers om ervaringen uit te wisselen of 
om de samenwerking op te zoeken? 
Via de KultuurCentrale leg jij de gezochte verbinding.

Ben je actief in het bestuur van een gezelschap of vereniging? Met een profiel in 
de KultuurCentrale maak je jouw vereniging zichtbaar. En dat maakt de zoektocht 
naar nieuwe leden of een collega-bestuurslid al een stuk eenvoudiger! 
Met jouw profiel breng je vraag en aanbod bij elkaar!

Maar liefst  9.000 Groningers werken in de kunst- en cultuursector. Ben jij een 
van hen? Of je nu docent, technicus, regisseur of decorontwerper bent, 
in de KultuurCentrale vind jij ook nieuwe klanten en 
opdrachten.

Je wilt een instrument gaan spelen, schilderen misschien of een workshop stand 
up comedy gaan doen. Of.. noem het maar op! 
In de KultuurCentrale is alles mogelijk en vind je een 
match die aansluit bij jouw interesse!

Ga je regelmatig naar een museum en expositie of ga je liever naar voorstellingen 
of concerten? Dankzij de KultuurCentrale ontvang je actuele informatie over 
activiteiten die passen bij jouw voorkeuren.

Meer weten? Check kultuurcentrale.nl 

De KultuurCentrale is hét online 

cultureel platform voor gemeente en 

provincie Groningen. En daarmee de 

dynamische ontmoetingsplek voor de 

ruim tweehonderdduizend Groningers die 

kunst en cultuur (mogelijk) maken. Hier 

ontmoeten makers andere makers, vinden 

koren nieuwe leden en de toneelvereniging 

legt contact met een lang gezochte nieuwe 

regisseur. 

In de 
KultuurCentrale 
is álles  mogelijk!

Wat doet de 
KultuurCentrale 
voor jou?



De KultuurCentrale geeft gemeenten en Cultuurplatforms altijd een 
up-to-date overzicht van culturele spelers binnen een gemeente. Dat maakt 
het versturen én ophalen van specifieke informatie voor alle partijen een stuk 
gemakkelijker!

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jong talent moet zich kunnen blijven ontwik-
kelen. In de KultuurCentrale vindt het onderwijs de passende partners voor 
de invulling van het educatiebeleid, legt verbindingen tussen binnen- en buiten-
schoolse activiteiten en zorgt zo voor een nog beter klimaat voor talentontwikkeling. 

Beschik jij over een mooie ruimte voor exposities, concerten of voorstellingen?  
Zet die ruimte in de etalage van de KultuurCentrale en vind daarmee de 
gedroomde invulling voor jouw podiumprogrammering

Ben jij een van die vele faciliteerders die het podiumkunstenaars met licht, 
geluid of een podiumtruck perfect naar de zin willen maken? Of het nu gaat 
om professionele artiesten, een amateur-orkest of een evenement; in de 
KultuurCentrale vind ook jij nieuwe opdrachten en nieuwe projecten 
die je inspireren.
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Wij 
zijn een netwerkorganisatie 
voor het hele culturele veld 
van de gemeente

Wij 
zijn geinteresseerd in 
nieuws van de gemeente 
over de nieuwe Cultuurvisie

Bericht: 
we organiseren een net-
werkbijeenkomst met een 
lezing over fondsenwerving

Consument
Interesse:
Nederlandstalige muziek 
en jazz

Amateur-
gezelschap

Wij 
zijn een popkoor

Interesse:
nieuws van de gemeente/
fondsen

Bericht:
we zoeken nieuwe leden.

Bericht:
we zoeken een nieuwe 
dirigent.

Gemeente
Wij
zijn een gemeente met een 
cultuurplatform   

Interesse:
nieuws over ontwikkelingen 
in het kunstenveld binnen 
de gemeente

Bericht:
we zoeken partners uit het 
veld voor een gesprek over 
een nieuwe steunregeling 
i.v.m. de gevolgen van 
de corona crisis voor de 
kunstensector  

Onderwijs
Wij 
van basisschool De Veld-
muis, zoeken een dramado-
cent voor de vrijdagmiddag

Professional
Ik 
ben dirigent en geef 
muziekles

Bericht:
Ik heb nog ruimte voor het 
dirigeren en coachen van 
close harmony groepen

Faciliteerder
Wij
zijn een bedrijf in licht- en 
geluidtechniek

Interesse:
we denken graag vrijblij-
vend en in een vroegtijdig 
stadium mee over project 
ideeën

Bericht:
we hebben een gebruikt 
12 kanaals Soundspirit PA 
system in de aanbieding

Gebouw met 
podiumzaal, 
expositie- en 
oefenruimtes

Wij 
zijn voortdurend op zoek 
naar gezelschappen en 
kunstenaars die werk willen  
presenteren.

Bericht:
We zijn op zoek naar 
invulling voor onze 
Koopavondconcerten

Amateur-
kunstenaar

Maakt:
sculpturen in hout en steen

Interesse:
beeldende kunst, dans en 
popmuziek

Bericht:
zoekt overzicht van beelden-
tuinen en andere passende 
expositiemogelijkheden



Waar cultureel Groningen elkaar vindt! 

Het Kultuurloket  geeft met de KultuurAgenda, het KultuurBlad en 

de KultuurCentrale invulling aan de opdracht van de Provincie Groningen 

om het culturele veld te ondersteunen. Het KultuurLoket is de verbindende 

schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, 

beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. We zijn er voor iedereen 

die muziek, theater, dans, literatuur en beeldende kunst (mogelijk) maakt in 

de provincie Groningen. 

De KultuurAgenda toont de diversiteit en rijkdom van het aanbod 

van kunst en cultuur in de provincie Groningen. Door dit aanbod zichtbaar 

en vindbaar te maken, brengt de KultuurAgenda publiek en aanbod bij 

elkaar. De KultuurAgenda is een samenwerkingsproject met VanPlan.nl, 

onderdeel van de NDC Mediagroep.

Het KultuurBlad is een onregelmatig verschijnend magazine dat 

verhalen van makers en mogelijkmakers uit het Groninger culturele veld 

vertelt. Van beleidsmaker tot festivalvrijwilliger, zanger in het kerkkoor tot 

graffiti-kunstenaar; human interest staat hierin centraal. Wat betekent kunst 

maken in de vrije tijd voor mensen? Het KultuurBlad verzamelt en vertelt 

hun inspirerende verhalen.

Het Kultuurloket realiseert de KultuurCentrale met steun van 

het Nationaal Programma Groningen en het Digitaliseringsfonds van 

de Provincie Groningen. Stichting Kunst&Cultuur is de partner voor het 

binnenschools cultuuronderwijs; RTVNoord is mediapartner.

K
u

ltu
u

r
B

la
d gr

atis Magazine  voor Kultureel Gronin
ge

n
 

1

K
u

ltu
u

r
B

la
dK

u
ltu

u
r

B
la

d

Iets georganiseerd  
  en niemand 
            wist het? 
Plaats het zelf op 
kultuuragenda.nl 
dan weet iedereen in 
heel Groningen het. 
  

Soms weet je niet eens wat er jouw 
dorp of in de omgeving gebeurt. 
Lees het op kultuuragenda.nl.
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   Veur aaltied  
en Gronings                    
            Vuur
  Reuring zorgt 
  voor    
  leefbaarheid
  

  Zo vind je 
   geld voor 
jouw project!

Cultuurplatform     
  op z’n Westerkwartiers


