
Ruim zes miljoen Nederlanders doen aan amateurkunst. Maar echt 
zichtbaar is dat soms niet. Wist je dat je juf, opa of accountant, ook 
toneelspeler, pianist of vlogger kan zijn?  Normaliter is heel Neder-
land in de maand juni hét podium van alle amateurkunstenaars. 
Dan worden er vele presentaties gegeven van hetgeen geoefend en 
gerepeteerd is in de maanden er voor. Dit jaar komen in juni de ama-
teurkunstactiviteiten net weer op gang, na vijf maanden van sluiting 
of van digitale lessen. En dat we weer aan de slag mogen met kunst 
en cultuur is fantastisch, want het geeft enorm veel plezier. Creatieve 
activiteiten zorgen voor ontmoeting en verbinding. Iedereen is 
welkom om mee te doen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, 
of je een beperking hebt, wat je doet en hoe je dat doet. Kunst is van 
iedereen!

Stapsgewijs zijn de amateurkunstactiviteiten weer mogelijk! Er kan 
weer gedanst worden, muziek gemaakt en/of theater gespeeld 
worden. Ook optreden wordt weer mogelijk en dat is mooi, want we 
staan te popelen om weer het toneel op te stappen en te tonen wat 
we allemaal in huis hebben.

Aino Merits, Intendant Amateurkunst, is heel blij dat er weer ruimte 
komt voor kunst en cultuuractiviteiten. Kunstactiviteiten spelen zich 
af tussen en met mensen. Samen zingen, muziek maken, dansen of 
een evenement beleven is zo belangrijk. Het gaat over ontmoeting, 
over verbinding, maar ook over het leren van vaardigheden, van 
technieken. Het gaat over creativiteit, over elkaar motiveren en 
inspireren, over samenwerken en over het delen van een gemeen-
schappelijke ervaring. 

Het is juist nu van belang alle kunst- en cultuurorganisaties in 
Lelystad onder de aandacht te brengen. Of het nu gaat over dans, 
muziek, beeldende kunst, theater of kleinkunst, over organisaties die 
net vijf jaar bestaan of meer dan vijftig jaar, zij dragen zorg voor de 
culturele activiteiten waar Lelystad trots op mag zijn.
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FESTIVAL SUNSATION
17 EN 18 SEPTEMBER
Door Festival Sunsation
Locatie Observatorium Robert Morris
Info www.festivalsunsation.com

JOLPOP
10 JULI VAN 20.00 - 24.00 UUR
Door Stichting Jolpop
Locatie Livestream
Info www.jolpop.nl

PETRA’S VOICE OF LIFE, 
HUIS/TUIN CONCERTEN
4 JULI, 1 + 29 AUGUSTUS VAN 14.30-16.15 UUR 
Door Petra Meijnen
Locatie in de Schouw, maximaal 8 personen
Info petrameijnen@ziggo.nl

UITGAST FESTIVAL 
‘ODE AAN DE NATUUR’
28 EN 29 AUGUSTUS
Door Uitgast 
Locatie Vlotgrasweg 11, Lelystad 
Info www.uitgast.nl 

LELYSTART
10 EN 11 SEPTEMBER
Door Culturele organisaties van Lelystad
Locatie  o.a. Kubus, Agora, Bibliotheek, Posa, 

Utopodium, Flevolandse Theater-
vereniging JTL, Corneel

Info www.lelystart.nl 

OPEN AVOND
3 SEPTEMBER VANAF 20.00 UUR
Door New Land Singers
Locatie  Buurtcentrum De Brink, Griend 330 
Info www.newlandsingers.nl

TOUR OF ART 
FLEVOLAND
2 EN 3 OKTOBER 
Door Stichting Culturale 
Locatie Diverse locaties in Lelystad
Info www.tourofartflevoland.nl 

DE STORM
EERSTE TWEE WEEKENDEN VAN OKTOBER 
Door Theatergroep Droog
Locatie Theater Posa
Info www.theatergroepdroog.nl 
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LELYSTAD.NL ‹ FLEVOLACUS.NL ‹   POPKOOR

EXPRESSION.NL

‹ THEATERGROEP
   DROOG.NL

‹ DANSSTUDIOWB.NL

‹ DWEILORKEST
DEVALKENIER.NL

‹ KAMERKOOR
LELYSTAD.NL

‹ ATELIERDEVESTE.
BLOGSPOT.NL 

HARMONIEORKEST-
LELYSTAD.NL›

HET-HOLLAND-
MAAKHUIS.
MYONLINE.STORE ›

NEWLAND
SINGERS.NL › REFLEXDANS.NL ›

FACEBOOK.COM/
UTOPODIUM

‹

DE CULTUURGIDS
De Intendant Amateurkunst en Kubus werken samen aan de digitale cultuurgids! 
In deze cultuurgids zijn culturele organisaties en locaties in Lelystad opgenomen. 
En krijgen de organisaties en hun activiteiten de aandacht die ze verdienen.  In 
september 2021 zal deze cultuurgids beschikbaar zijn voor iedereen in Lelystad. 
Hieronder ziet u alvast een greep uit het aanbod.

KUBUS
Kubus gelooft onvoorwaardelijk in de kracht van kunst en cultuur. We verbinden 
zoveel mogelijk Lelystedelingen met kunst en cultuur. Kubus is er voor iedereen 
en zorgt ervoor dat jong en oud, beginner en gevorderde, mensen met en zonder 

beperking kan genieten van een breed kunst- en cultuuraanbod. Kubus maakt 
kunst zichtbaar en zorgt ervoor dat iedereen in Lelystad daarvan kan genieten! 

INTENDANT AMATEURKUNST 
Is een verbinder en functioneert als een spin in het web in het Lelystadse 
amateurkunstveld. Naast het delen van kennis en het geven van advies, 
worden diverse activiteiten geprogrammeerd en georganiseerd. Haar taak 
is amateurkunst in Lelystad duurzaam te vitaliseren en te versterken, dat wil 
zeggen: alles omtrent amateurkunst in Lelystad zichtbaar te maken, bij elkaar te 
brengen, de kwaliteit te verbeteren, te adviseren, te stimuleren en te initiëren. 
Meer informatie www.dekubuslelystad.nl
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