
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2020 en 2021 
 
 
 

Voorwoord  
 
Het openluchttheater Thorn is gelegen in het centrum van 

het witte stadje Thorn. Een mooie locatie naast de kerk en 

historische gebouwen in de directe omgeving. Dit 

buitenpodium werd tot 2020 niet intensief gebruikt in de 

zomermaanden. 
 
 
 
In december 2019 is, in samenspraak met de gemeente, een stichting opgericht die zich 
bezighoudt met de programmering en exploitatie van het openluchttheater. Concreet 
betekent dit, dat een aantal taken en verantwoordelijkheden rondom de “dagelijkse gang van 
zaken“ vanaf 1 januari 2020 behartigd worden door deze nieuwe stichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bestaande buitenberging en open overkapping naast de zeilsculptuur kregen in 2020 een 
nieuwe invulling; er worden kleedruimtes en toiletfaciliteiten gerealiseerd. Deze 
voorzieningen dienen ter ondersteuning van het openluchttheater.  
 
 
 
 
 

 

Vanaf mei 2020 was het de bedoeling om in het openluchttheater, in 

de zomermaanden, culturele optredens plaats te laten vinden. Om dit 

te realiseren is er een bestuur samengesteld en werden er meerdere 

partijen/personen (op vrijwillige basis) bij betrokken. 



Inleiding  
 

De Stichting Openluchttheater Thorn heeft als doel: 
 

Het ontwikkelen, programmeren en/of organiseren van 

educatieve, kunstzinnige en culturele evenementen en 

activiteiten in de breedste zin van het woord om daarmee 

een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen aan 

verschillende cultuuruitingen. Zoveel mogelijk mensen uit 

Thorn, de regio, en bezoekers van 
 

elders van elke leeftijdsgroep, willen we kennis laten maken met een breed scala aan 
activiteiten. 
 

Hierbij wordt rekening gehouden met jaarlijks terugkerende activiteiten en evenementen van 
de Thorner gemeenschap. 
 
 

 

Corona 
 

Voor het seizoen 2020 waren 12 voorstellingen gepland. Helaas gooide corona roet in het 

eten. De pandemie brak uit in februari-maart en net als iedereen dachten we dat het 

probleem in mei of juni wel weer voorbij zou zijn. Maar het liep anders. Al spoedig werd 

duidelijk, dat het openluchttheater niet open zou kunnen gaan. De opbouw van de 

zeilsculptuur werd geannuleerd. Het totale programma moest worden afgelast. Artiesten 

werden afgezegd en gekochte tickets werden desgewenst terugbetaald. 
 

In 2021 bleef het tot in de maand mei spannend of er voorstellingen konden worden gegeven 

in verband met corona. Het was niet duidelijk òf en zo ja, welke versoepelingen er zouden 

komen. Begin juni werd de eerste versoepeling duidelijk. Deze hield in, dat we maximaal 30 

bezoekers mochten ontvangen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. We konden van 

start gaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gedurende het seizoen volgden we steeds de fluctuatie van beperkende maatregelen en 

daardoor ontstane mogelijkheden. Gelukkig kwam er ruimte om in de zomer voorstellingen 

te programmeren met meer bezoekers. De vrijwilligers werden goed geïnstrueerd en we 

werkten met een gezondheidscheck en placering. Na een aantal weken konden we maximaal 

130 bezoekers een veilige plek geven. Wel waren de voorstellingen zonder pauze en was er 

geen nazit. 
 



Programma 

 

Toen de regering begin juni diverse maatregelen ging versoepelen zijn we meteen aan de slag 

gegaan om te bekijken of er – binnen het anderhalve meterprotocol – toch nog mogelijkheden 

waren. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we konden gaan programmeren ‘met de 

handrem’. 
 

Het programma dat we gepresenteerd hebben, zag er als volgt uit: 
 

● 4 juli:  Harmonie Reünie orkest van het Conservatorium van Maastricht  
● 11 juli: Officiële opening, met medewerking van het Limburgs Jeugdsymfonie Orkest 

en Toneelvereniging Applaus uit Thorn  
● 17 juli: Open Air Concert door de Koninklijke Harmonie van Thorn  
● 18 juli: Concert van het jeugdorkest van Harmonie Sint Michaël van Thorn  
● 20 juli: Musical groep 8 van Basisschool De Horst uit Echt (besloten voorstelling)  
● 1 augustus: Concert Celine Weerts  
● 25 augustus: Limburg Festival: George en Eran  
● 26 augustus: Limburg Festival: George en Eran  
● 27 augustus: Limburg Festival: Duda Païva  
● 11 september: Concert Koninklijk Nederlands Zangersverbond o.l.v. Hennie Ramakers  
● 12 september: Balkan Orkest 

 

 

In totaal bezochten 1049 bezoekers de voorstellingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast zijn er nog twee huwelijken 
 

voltrokken op het openluchttheater.  



Marketing en communicatie 

 

De promotie en ticketverkoop voor het theater worden verzorgd door onze eigen webmaster. 

Voor de voorstellingen wordt aandacht gevraagd via onze website, via social media en berichten 

in (boven)lokale bladen en op digitale nieuwskanalen. Doelstelling daarbij is niet alleen om 

voorstellingen onder de aandacht te brengen van onze doelgroepen, maar ook om de 

naamsbekendheid van het Openluchttheater Thorn te vergroten. 
 

Ook werden 10 nieuwsbrieven verstuurd met actuele informatie over o.a. nieuwe 
voorstellingen en start ticketverkoop naar 173 contacten. 
 

Bestuur 
 

In 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

Peter Bokken, voorzitter 
 

Wilma van Dommelen, secretaris 
 

Bert Zeegers, penningmeester 
 

Riëtte van Delft 
 

Els Breukers-Biermans 
 

Theo Linssen 
 

Peter Steijvers (aspirant-lid) 

 

Vrijwilligers 

 

We zijn gestart met 8 enthousiaste vrijwilligers. Zij zorgden voor de schoonmaak van het 

openluchttheater, het klaarzetten van de stoelen, het bemensen van de entree, de 

begeleiding van de bezoekers naar hun zitplaatsen en het opruimen na de voorstelling. De 

vrijwilligers ontvingen de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding. 
 



Financiën  
 

Voor alle voorstellingen wordt een entreeprijs geheven. Het 

bestuur is de mening toegedaan, dat muzikanten en 

artiesten een passende beloning verdienen voor de vele uren 

die door hen gestoken worden in de voorbereiding en de 

uitvoering. Ondanks dat het aantal bezoekers vanwege 

corona begrensd was, waren de entreegelden nagenoeg 

kostendekkend. 
 

Omdat een groot aantal sponsoren, met name bedrijven, door de coronapandemie eveneens 
een moeilijke periode doormaakten, is besloten in 2021 geen beroep te doen op sponsoren 
en geen bijdragen te vragen. 
 

Voor het financiële reilen en zeilen verwijzen we naar de financiële verantwoording 2021. 
 

Resumé 

 

‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’. Dit citaat, toegeschreven aan Johan Cruijff, willen we ook laten 
gelden voor ons Openluchttheater Thorn. 
 

Door de coronapandemie werden we geremd, o.a. in programmering, mogelijkheden van 

fondsenverwerving, promotie, relatiebeheer, facilitering. Maar we kregen daardoor ook tijd 

en ruimte om ons beleid en onze visie op een verantwoorde en doordachte wijze te 

verankeren. Vanuit de opgedane ervaringen boden zich leermomenten aan, die na een 

adequate oplossing een kwaliteitsimpuls opleverden. 
 

Het bestuur heeft de wintermaanden 2021 gebruikt om middels een uitgebreide evaluatie het 
fundament van het Openluchttheater Thorn te verstevigen, opdat we nog beter voorbereid 
en geëquipeerd van start kunnen gaan voor een nieuw theaterseizoen in Thorn.  


