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Voor de samenleving zijn kunst en cultuur van onschatbare waarde 

 
 
Door het aanbieden van een gevarieerd theaterprogramma was het Openluchttheater Thorn, als 
enig openluchttheater in Midden-Limburg, in 2022 weer van grote culturele waarde voor onze 
bezoekers. 

 
Van kinderprogramma tot opera en van 
toneelmonoloog tot promsconcert viel 
er voor jong en oud, voor algemeen 
geïnteresseerden alsmede voor de vaste 
theaterbezoekers volop te genieten in 
ons theater. De verbeelding was er aan 
de macht! 
Onze dank gaat uit naar allen die in 2022 
ons Openluchttheater een warm hart 
toedroegen. Het deed ons goed en zette 
ons op het goede spoor voor 2023. 
 

 
 
Programma 
 
Dit jaar hadden we geen beperkingen meer met betrekking tot de programmering. We konden dan 

ook een mooi en gevarieerd programma bieden. 
 
Oorspronkelijk stonden er 24 voorstellingen gepland. Enkele voorstellingen zijn geannuleerd door de 
artiesten danwel wegens teleurstellende kaartverkoop. Per saldo konden we 19 
voorstellingen/concerten ten uitvoer laten brengen.  Eén basisschool heeft de groep 8 musical 
opgevoerd op het Openluchttheater. 
 
 

                          



 

In totaal bezochten 1492 bezoekers de voorstellingen. Opera Compact met ‘Der Freischutz’ trok met 
222 bezoekers de meeste mensen, gevolgd door Harmonie Sint Michaël met zangeres Micheline van 
Hautum met 187 bezoekers. Om die reden kon Harmonie Sint Michael een extra vergoeding 
tegemoet zien. 
 

                
 
In 2022 zijn geen huwelijken voltrokken op het Openluchttheater 
 
Weersomstandigheden 
 
Dit jaar waren de weergoden ons goed gezind. Gelukkig hebben we slechts 
één keer een concert moeten stop leggen vanwege wateroverlast op het 
podium na een stortbui.  
 
Marketing en communicatie 
 
De promotie en ticketverkoop voor het theater worden verzorgd door onze eigen webmaster met 
ondersteuning door een vrijwilliger. Voor de voorstellingen wordt aandacht gevraagd via onze 
website, via social media en berichten in (boven)lokale bladen en op digitale nieuwskanalen. Tevens 
zijn er 10.000 flyers verspreid met het programma en op de basisscholen in de omgeving zijn 1000 
flyers verspreid betreffende de kindervoorstellingen. 
 

                     
 
 
De website werd 4200 keer bezocht. Ook werden 20 nieuwsbrieven naar 310 contacten verstuurd 
met actuele informatie over o.a. aankomende en nieuwe voorstellingen en start ticketverkoop. 
 
 
 



 

Bestuur 
 
In 2022 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  

Peter Bokken, voorzitter  
Wilma van Dommelen, secretaris  
Bert Zeegers, penningmeester  
Riëtte van Delft, webmaster  
Els Breukers-Biermans, coördinator vrijwilligers   
Peter Steijvers, algemeen bestuurslid 

 

Vrijwilligers 
  
We kregen hulp van 11 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. De opbrengst van de entreegelden was nagenoeg 

kostendekkend. 

 

Deelname aan de Rabo Club Support Actie leverde een bedrag van €  56,26 op. Vanwege de nasleep 

van Corona zijn geen bedrijven benaderd voor sponsoring. 
 
Voor het financiële reilen en zeilen verwijzen we kortheidshalve naar de financiële verantwoording 
2022. 
 
Nawoord 
 
We sluiten 2022 af met een tevreden gevoel. 
In 2023 willen wij beleidsmatig op eenzelfde voet doorgaan. Behouden wat goed is en bijstellen waar 
dat nodig is.  
Het bestuur zal dat niet alleen kunnen. Enkel met de steun van de gemeente, onze financiële 
ondersteuners, het team van vrijwilligers kan dat lukken. Wij hebben er zin in! 

 
In 2023 willen wij in het Openluchttheater Thorn kunst en cultuur wederom van onschatbare waarde 
laten zijn. 


