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2021 

 
Aan het begin en einde van dit jaar vonden 
de activiteiten van Het Gelders 
Productiehuis nog steeds midden in de 
Corona crisis plaats. Een onzekere tijd 
waarin maatregelen met de dag konden 
veranderen en van invloed waren op de 
uitvoering van de activiteiten. Maar 
binnen het team en de deelnemers 
voerden hoop en doorzettingsvermogen 
de boventoon. Met een groot en sterk team dat geen uitdaging uit de weg ging zijn we toch door 
gegaan.  
Flexibiliteit was een belangrijke factor, en zorgde ervoor dat de activiteiten toch uitgevoerd konden 
worden. 

 
KAIROS II 
 

Het project Kairos ging in oktober 
wederom van start. De voorstelling 
van vorig seizoen bleek grote impact 
te hebben op het leven van de 
jongeren. Met een gevoel van trots 
en eigenwaarde begonnen zij aan de 
volgende editie. Met een hoop 
nieuwe jongeren die graag mee 
wilden doen, konden de deelnemers 
van vorig jaar fungeren als 
ervaringsdeskundige of ‘buddie’. 
Die insteek werkte goed. 

 

De nasleep van de Corona maatregelen bleek van grote invloed op het welzijn van de jongeren die 
meededen aan het projecten. Vele zekerheden vielen weg. Omdat het project door kon gaan 
vanwege het kwetsbare karakter van de jongeren boden de activiteiten houvast en structuur. 
 
Voor de docenten werd er een groot beroep gedaan op de persoonlijke coaching en individuele 
begeleiding van de jongeren. Soms was het hard werken voor een goede balans tussen het 
begeleiden van de jongeren en het geven van inhoudelijke lessen. 
 
Ook deze editie werd afgesloten met een voorstelling in het theater waarbij zang, dans en theater 
nog meer samenkwamen en tot een geheel werden geregisseerd. De voorstelling kreeg veel 
exposure, ook vanuit de lokale politiek om het bereik en de activiteiten de komende jaren uit te 
breiden. Deze mogelijkheden worden de komende tijd onderzocht. 
 
CATO & DE KLUNGELPIET 
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Cato & de Klungelpiet is een sinterklaasvoorstelling die sinds 2009 wordt gespeeld. De voorstelling 
heeft twee doelen: 
 
- Het primair onderwijs kennis te laten maken met cultuur en theater in bijzonder. 
- Meer Apeldoornse families de mogelijkheid bieden om een betaalbare voorstelling te bezoeken. 
 
Vele Apeldoornse basisscholen en gezinnen hebben genoten van de voorstelling. Deze werd gespeeld 
in het pop-up theater van het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Een plek waar cultuur, ondernemen en 
wonen steeds meer samenkomen. Het terrein wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot 
bruisend cultuurhart van Apeldoorn. 

SING, DANCE, ACT II 
 
Een nieuwe lichting muziektheaterklassen 
begint met veel energie aan onze lessen. 
Je merkt dat de lessen na alle Corona 
maatregelen echt een uitlaatklep voor de 
jongeren zijn. Ze kunnen al hun zorgen 
vergeten in de dans, zang- en 
theaterlessen waarin veel ruimte is voor 
eigen inbreng. 
Ook ons team van vakdocenten is goed 
ingespeeld op de werkwijze van het 
Cortenbosch. De communicatie en 
praktische afstemming verloopt soepel 
waarbij de activiteiten steeds consistent 
door kunnen gaan.  
 
De voorstelling in het theater (mei ’22) is een groot succes. Een editie zonder Corona maatregelen 
zorgt ervoor dat ouders en grootouders de voorstelling volop bezoeken. Onder luid gejuich worden 
de leerlingen na afloop ontvangen.  
 
Met de uitwisseling van kennis, ervaring en expertise van ons creatief team en de bestaande 
vakdocent van de school konden wij deze tweede editie werken aan nieuwe leerlijnen en lesplannen. 
Er is daarom inhoudelijk een kwaliteitsslag gemaakt waarbij het lesaanbod goed aansluit bij de 
mogelijkheden van de scholieren. 
 
Het Veluws College Cortenbosch verdwijnt na schooljaar 2020 - 2021 in haar huidige vorm, en gaat 
over in een fusie met twee andere scholen; het Sprengeloo en Edison. De nieuwe vorm krijgt de naar 
UDO/UGO en zal vanaf schooljaar 2022 – 2023 in hernieuwde vorm doorgaan. 
 
Er vinden binnenkort gesprekken plaats over de continuering van het project en samenwerking. 
 
ERASMUS+ 
 
Meer informatie volgt.  
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VOORUITBLIK 
 
Vooruitkijkend op 2022 gaan we door met onze missie om zoveel mogelijk Apeldoornse jongeren te 
bereiken. We blijven ons inzetten voor kwetsbare jongeren die met onze activiteiten een duwtje in 
de rug krijgen. Met een vervolg in het vooruitzicht van o.a. Kairos en Sing, Dance & Act, dragen 
afgelopen edities bij aan meer zichtbaarheid, naamsbekendheid en een laagdrempelig karakter om 
nieuwe jongeren te bereiken.  
 
Er vinden verkennende gesprekken plaats met meerdere welzijnsorganisaties om samen te werken 
binnen creatieve projecten.  
 
Daarnaast werken we aan een langgekoesterde wens om een eigen theater locatie te realiseren op 
het voormalig Zwitsalterrein. Het terrein staat vol met industriële loodsen die al jaren leegstaan. 
Vanuit onze evenementenorganisatie wordt een van de loodsen al regelmatig ingezet voor pop-up 
events. De wens is om deze loods een aantal basisfaciliteiten mee te geven waaronder een goede 
vloer, pipe & drape, podium etc. Met deze basisfaciliteiten kunnen we ons inzetten voor een vlakke 
vloer theater, extern programmeren en eigen producties opzetten. 
 
 

 


