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In gesprek over muziek, 

dans, theater, beelden, 

schilderijen, architectuur, 

vormgeving, literatuur, 

nieuwe media, � lm, 

evenementen, …

Woon je in Zutphen? 
En heb je ideeën over cultuur?

Boek dan een cultuurwandeling!
Om te praten over hoe jij in Zutphen in aanraking komt met cultuur. 
En wat je de gemeente meegeeft voor de nieuwe cultuurnota. 

DE STAD ALS PODIUM  CULTUUR MAKEN, BELEVEN EN DELEN OP TALLOZE ONTMOETINGSPLEKKEN!

Wandelweetje
Wist jij dat het hier 130 jaar geleden – in 1891 - begon met 
de Buitensociëteit? Dat deze plek symbool staat voor het 
culturele leven in Zutphen? Het was vanaf de start een 
ontmoetingscentrum voor de hele bevolking. In 1978 werd 
theater Hanzehof er tegenaan gebouwd. 

Het idee is om van de 

Hanzehof nog meer een 

bruisende, toegankelijke 

ontmoetingsplek te maken. 

Een soort ‘huis van de stad’, 

zoals het vroeger was, waar 

iedereen welkom is. Met de 

Buitensociëteit als podium 

voor iedereen die zelf 

cultuur wil maken.
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Ken je deze 
plek aan de 

Coehoornsingel?
Kom je er 

zelf wel eens?

Wat vind jij van dat idee?

Vind jij het belangrijk dat 
inwoners hier zelf een activiteit 
kunnen organiseren?

Zou jij daar zelf ook gebruik van 
maken?

Ben jij lid van een gezelschap, 
zoals een boekenclub, koor, 
toneel- of muziekgezelschap?

DE STAD ALS PODIUM  CULTUUR MAKEN, BELEVEN EN DELEN OP TALLOZE ONTMOETINGSPLEKKEN!
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Als jij denkt aan cultuur in Zutphen, 
wat schiet jou dan als eerste te 
binnen?

Is er volgens jou genoeg cultuur te 
beleven en te maken in Zutphen?

Mis je iets? 

Hoe weet jij wat er te doen is in 
Zutphen op cultureel gebied?

Het idee is om een cultuurmarktplaats op te 

zetten. Een praktisch platform voor iedereen 

die met cultuur bezig is om vraag en aanbod bij 

elkaar te brengen. 

Wat vind jij 
van dat idee?
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Heb jij het idee dat het culturele aanbod uitnodigend en 
breed toegankelijk is voor allerlei verschillende mensen van allerlei leeftijden?

Ervaar jij zelf belemmeringen? Bijv. geen vervoer, geen gezelschap, te duur, 
niet voor jou …

In welke wijk woon jij?

Wat merk jij daar van cultuur?

Het idee is om culturele activiteiten in de wijken 

meer tot bloei te laten komen. Afgestemd 

op ideeën en wensen van inwoners. Zodat 

iedereen ‘om de hoek’ op z’n eigen manier 

cultuur kan (mee)maken. 

Welke ideeën heb jij om cultuur in 
de wijken tot bloei te laten komen? 

En om kinderen en jongeren 
daarbij te betrekken?

BOEK EEN CULTUURWANDELING

Wat zou het leven saai en kleurloos zijn zonder cultuur. 
Daarom blijft de gemeente Zutphen cultuur maken, beleven en delen stimuleren en mogelijk maken. 
Op talloze ontmoetingsplekken. Daarvoor stellen we een nieuwe cultuurnota op: De stad als 
podium. Samen met inwoners. En met allerlei organisaties, verenigingen, instellingen en kunstenaars. 

Tijdens de Week van Cultuur kun je een cultuurwandeling boeken. 

Het werkt als volgt.
»  Mail je naam en telefoonnummer naar het cultuurteam van de gemeente:  

weekvancultuur@zutphen.nl

»  Een reporter neemt contact met je op om een wandelafspraak te maken. Het wandelen gebeurt 
telefonisch. Aan de hand van de vragen op deze wandelkaart. 

»  Jouw inbreng verwerken we anoniem in de nieuwe cultuurnota.

Als je geen gelegenheid hebt voor een hele wandeling en wel iets kwijt wilt over cultuur, 
benut dan het e-mailadres weekvancultuur@zutphen.nl

DE STAD ALS PODIUM  CULTUUR MAKEN, BELEVEN EN DELEN OP TALLOZE ONTMOETINGSPLEKKEN!

���������������������������������������

In deze coronatijd wordt cultuur veel 
meer digitaal aangeboden. Bijvoorbeeld 

voorstellingen die gestreamd worden. 

Maak je daar gebruik van?
Hoe ervaar je dat?

Hoe ben jij thuis met kunst en 
cultuur bezig? 

Kijk je bijvoorbeeld naar een 
schilderij aan de muur, luister je 
naar muziek, kijk je naar films, 
lees je een boek?

Wat betekent cultuur voor jou? 
Als het er niet zou zijn, wat mis je dan?


