
VELUWSE BUITENVOORSTELLINGEN
2022 EN 2023

Het programma is ontstaan vanuit de 
Veluwe-agenda van de Veluwe op 1 en 
geeft invulling aan het speerpunt Veluwse 
TOP-evenementen. Om dat te realiseren 
zoeken we de samenwerking op! 

Het doel van het programma is het Veluwegevoel te 

stimuleren bij de inwoners van de Veluwe en de aanwezige 

toeristen en recreanten. Dit doen we door per locatie het 

typische, eigen Veluweverhaal van het gebied centraal te 

stellen. Om dit te bereiken werkt het project samen met 

initiatiefnemers op de Veluwe. Na succesvolle edities en 

helaas roerige COVID-19 jaren zijn de voorbereidingen in 

volle gang voor 2022 en 2023.  

Om de voorstellingen op de locaties te bundelen tot een 

samenhangend programma werkt het project Veluwse 

Buitenvoorstellingen met een inhoudelijk thema. Deze twee 

jaar zijn dat ‘Koninklijke Veluwe’ voor 2022 en ‘Hanze’ voor 

2023. Daarnaast kan de initiatiefnemer ook kiezen voor een 

voorstelling/film die aansluit bij het belevingsgebied waar 

de locatie invalt. Bijvoorbeeld ‘de Stille Veluwe’ of ‘de 

Ambachtelijke Veluwe’. 

Tot dit jaar was het alleen mogelijk om als buitenbioscoop 

deel te nemen aan het project. In 2022 en 2023 gaan we 

kijken of een ‘andere vorm van voorstelling’ wellicht beter 

aansluit bij de doelstellingen en/of meer ruimte biedt voor 

lokale initiatieven. Denk bij ‘andere vorm’ bijvoorbeeld aan 

een theatervoorstelling, dans of spoken word. 

WE ZOEKEN Het project zoekt lokale initiatiefnemers die een Veluwse Buitenvoorstelling willen 

organiseren. Partijen met een Veluws hart die graag het verhaal van hun streek vertellen 

en zo aan anderen willen laten zien hoe bijzonder hun eigen gebied is.



WE BIEDEN Advies en coördinatie
Net als voorgaande jaren zorgt Buro Vrijetijdswerk voor onderlinge afstemming en 

advies. Buro Vrijetijdswerk kan lokale initiatieven helpen op het gebied van bijvoor-

beeld organisatie, marketing en uitvoering.

Financiën
De VeluweAlliantie draagt graag bij om voorstellingen te laten slagen en stelt ook nu 

een cofinanciering beschikbaar van max 30% van de totale kosten per lokaal initiatief. 

Marketing via Visit Veluwe
Als initiatiefnemer wil je graag dat publiek op jouw voorstelling afkomt. En daar gaan 

we je vanuit het project mee helpen. Zelf verzorg je de marketing en promotie in je 

eigen omgeving, bijvoorbeeld in samenwerking met de VVV of andere gastheerschaps-

organisatie. Het project helpt jou mee met o.a. een toolkit (met bijv.  beelden, teksten, 

flyersjabloon, postersjabloon) en marketingmiddelen die publiek van buiten jouw regio 

op het programma van voorstellingen attendeert. Per voorstelling zet het project een 

social media campagne aan. En dit is nog maar een kleine greep uit alle middelen.

WAT LEVERT 
HET JOU OP

• Veel aandacht bij inwoners en toeristen over wat jou deel van de Veluwe 

bijzonder maakt en natuurlijk jouw eigen locatie.

• Een evenement dat onderdeel is van een groter Veluws programma voor de 

komende 2 jaar.

• En vooral trots op jouw stukje van de Veluwe!

CONTACT Heb je interesse of wil je meer weten, mail naar

Marco Bod

info@vrijetijdswerk.nl

Marja Velner

marja@vrijetijdswerk.nl
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