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Dit is de Lindenberg
De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met 

wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt voor ons waar kunst en cultuur voor staan: even 

in een andere wereld stappen waar grenzen niet bestaan. Waar een zon blauw kan zijn, koeien kunnen vliegen, een 

streep op een canvas een emotie weergeeft en grappen van cabaretiers een ander licht op onze denkwijze laten 

schijnen. Op onze podia, op festivals, in onze cursuslokalen, in ons werk op scholen en in zorginstellingen, en zelfs 

tijdens zakelijke evenementen is geen idee, geluid of beeld  te gek en laten wij onze en jouw creatieve ideeën de 

vrije loop. Omdat je ervan groeit, het je leert om anders te kijken en vragen te stellen, het inspireert, helpt uiten, 

ontspant én omdat het verbindt.

Met haar activiteiten hoopt de Lindenberg iedereen te verleiden om een duik te nemen in die onbegrensde wereld. 

Daarom bieden wij:

* cursussen muziek, dans, theater, schrijven en beeldende kunst in onze vestigingen. 

* kunstlessen en culturele projecten op basisscholen en middelbare scholen

* voorstellingen in ons Lindenberg Theater en op festivals van zowel amateurs als professionals

* cursussen, workshops en activiteiten voor mensen met een beperking of jongeren die minder makkelijk 

meedraaien in de maatschappij.

* projecten waarin we zowel Europese als lokale  kunstenaars in het middelpunt zetten, zoals Oddstream 

en Made in Nijmegen

* culturele en kunstzinnige evenementen en producten voor de zakelijke markt, zoals onze videomapping- 

shows en zalenverhuur voor congressen, feesten en vergaderingen. 

* een horecagelegenheid waar makers en publiek elkaar ontmoeten.

De afgelopen jaren is de Lindenberg uitgegroeid tot een huis voor de kunsten dat landelijk aanzien geniet. We pro-

grammeren jaarlijks meer dan 300 activiteiten en ontvangen daarbij ruim 36.000 theaterbezoekers. We bieden meer 

dan 450 cursussen en ontvangen meer dan 3500 cursisten. Met ons werk van Cultuur en School Nijmegen en ons 

eigen actieve aanbod onder schooltijd bereiken we bijna alle scholieren in het Primair Onderwijs en meer dan 5000 

leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. En we werken intensief samen met zorginstellingen, zoals Pluryn en Tandem.

Onze filosofie
Door te verleiden met werk van professionals en te laten kennismaken op scholen,  door het leren het zelf  te doen 

tijdens onze cursussen,  door het presenteren van wat je geleerd hebt op onze podia en door ruimte te bieden 

voor het professioneel beoefenen laten we zien wat de kunsten te bieden hebben. Voor de absolute beginner tot 

bekende professional. 

Geniet van talent
De Lindenberg geniet van talent. Daarom bieden we intensieve trajecten voor jongeren en volwassenen ter voorbe-

reiding van de toneelschool, conservatorium, kunst- of dansacademie. 

Nieuw cabarettalent krijgt bij de Lindenberg een podium om te groeien van de kleine naar de grote zaal. Maar ook 

bij de gevestigde artiesten houden we van het groeiproces. Daarom programmeren we try-outs waarin publiek een 

voorstelling in ontwikkeling ziet. 
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Tevreden klanten
De Lindenberg staat voor kwaliteit. Niet voor niks staan er veel grote namen bij ons op de planken, keren cursisten, 

bezoekers en zakelijke huurders terug en werken wij veelal met kunstvakgeschoolde docenten. En dat zien we terug 

in onze klanttevredenheidscijfers. We doen er alles aan om ook in de komende jaren in die kwaliteit onderscheidend 

te blijven.

Ambitieuze plannen 
In de afgelopen jaren is de groei van de Lindenberg groot geweest. We zijn uitgegroeid tot een huis waar kunst-

educatie slechts één van de onderdelen van het totale aanbod is. En we zijn niet van plan om stil te blijven zitten! 

We zetten onze plannen voor de periode 2016 - 2019 even kort voor je op een rijtje.

Cursussen en lessen op school & in de vrije tijd 
Iedereen in aanraking brengen met kunst en cultuur is een speerpunt van de Lindenberg. Dat doen we op 
school en in de vrije tijd in onze verschillende locaties. 

* We blijven lessen en cursussen aanbieden in alle kunstdisciplines

* We optimaliseren de afstemming van het aanbod onder schooltijd en in de vrije tijd. De basis wordt aan-

geboden op school, een bredere oriëntatie en de verdieping kan bij de Lindenberg.

* In samenwerking met Stichting Leergeld verlagen we de drempels voor mensen met een laag. Zodat alle 

kinderen en jongeren de kans krijgen op verdieping in de vrije tijd .

* Scholen helpen om makkelijk te navigeren door het mooie kunst- en cultuuraanbod dat de regio te bieden 

heeft door de informatievoorziening van Cultuur en School Nijmegen te verbeteren. We bemiddelen niet 

alleen ons eigen aanbod, maar ook al het moois van lokale aanbieders.

* We bieden scholingsprogramma’s voor leerkrachten, zodat kunsteducatie geborgd blijft op scholen. Dit 

doen we onder andere in onze Cultuureducatie met Kwaliteit activiteiten.

* We ontwikkelen ons cursusaanbod door aansluiting bij nieuwe innovatieve ontwikkelingen, maar zijn ook 

niet bang om de traditionele kunsten te promoten.

* We streven ernaar om het cursusaanbod voor volwassenen kostendekkend - maar betaalbaar - aan te 

blijven bieden. 

* We optimaliseren de presentatiemogelijkheden voor cursisten omdat we vinden dat talent getoond moet 

worden op een plek waar het tot zijn recht komt. We zoeken daarbij ook de samenwerking met festivals 

en evenementen op.

Sociaal domein
Kunst verbindt. Dat zien we in projecten zoals Vinden & Verbinden, waar mensen met én zonder beperking 
het podium delen. Onze projecten in de wijk, zoals de Kunstservice, bracht buurtbewoners bij elkaar. Ouderen 
worden meegenomen naar het theater in het project Vier het Leven. Voor kinderen met autisme helpen muziek-
lessen om zich te uiten. Bij diverse projecten van New Arts krijgen jongeren die buiten de maatschappij zijn 
gevallen, bijvoorbeeld doordat zij vroegtijdig school hebben verlaten, nieuwe kansen om talenten te ontdekken. 
Allemaal projecten die ertoe doen. En waarmee de Lindenberg een extra steentje bijdraagt aan de maatschappij 
en talentontwikkeling. 
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In de komende periode breiden we ons werk in het sociale domein verder uit. We voeren gesprekken met 
partners en in verwachten in 2019 op tenminste vier geslaagde nieuwe projecten terug te kunnen kijken, en 
nieuwe programmalijnen voor verschillende doelgroepen te hebben ontwikkeld. We zijn in gesprek met zorg- 
en welzijnsinstellingen om de banden aan te halen en de vraag af te stemmen op een passend aanbod in de 
verschillende domeinen. 

Programma Lindenberg Theater
Theatermakers, muzikanten, dansers willen hun verhaal delen met het publiek. De Lindenberg biedt sinds jaar 
en dag de mogelijkheid aan iedereen om het publiek te verleiden. Dat doen we niet alleen in ons huis maar ook 
op locaties zoals Festival op ’t Eiland. Professionele cabaret en jeugdvoorstellingen blijven belangrijke pijlers 
voor ons theater. Daarnaast zetten we onze deuren open voor alle amateurs in Nijmegen. 

De Lindenberg doet het niet alleen
Nijmegen heeft heel veel te bieden op het gebied van kunst & cultuur. Dat maakt de stad nog een beetje mooier 
dan ze al is. De gemeente heeft binnen de kunsten een paar grote instellingen aangewezen om een intendan-
trol te vervullen. Vol trots pakt de Lindenberg de rol van intendant voor de amateurkunst op. Mede vanuit die 
rol is het onze  ambitie om het aanbod nog beter te verknopen en zichtbaar te maken voor alle inwoners van 
Nijmegen en randgemeenten. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar samen met de overige aanbieders. In de 
komende drie jaar moet die intendantrol voor de amateurkunst een duidelijke vorm gaan krijgen en streven we 
ernaar om hierin met zoveel mogelijk partners in samen te werken. 

De eigen broek ophouden
Cultureel ondernemer zijn is de opdracht vanuit het rijk en de gemeente aan kunstinstellingen, maar ook een  

ambitie van de Lindenberg. Er is zoveel moois te bieden, dat kan nooit allemaal betaald worden door publiek geld. 

Wij gaan zorgvuldig om met de inkomsten die wij krijgen uit fondsen en subsidies. Maar veel extra’s, zoals klein-

schalige projecten, bijzondere voorstellingen waarvan wij vinden dat die getoond moeten worden maar niet per 

definitie een groot publiek trekken, en een betaalbaar cursusaanbod voor volwassenen, kunnen wij niet blijven 

aanbieden als we niet zelf ook inkomsten genereren. We zoeken sponsoren en zetten ons huis open voor zakelijke 

bijeenkomsten. We verkopen kunstprojecten aan bedrijven en verhuren onze leegstaande ruimtes en apparatuur.  

Zo proberen we kunsten bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen.

Ons huis
De Lindenberg is een huis met vele gezichten. In de komende jaren proberen we een gezamenlijke kleur aan al die 

gezichten te geven. En dat begint bij ons eigen huis. Want ook die heeft inmiddels weer een opfrisbeurt nodig. Daar 

laten wij onze creativiteit in los. Zodat ontmoeting nog gezelliger wordt. We ontmoeten je daar graag!




