theater De Vaillant krijgt vleugels
Goed nieuws
Vandaag, 4 november 2016, heeft de gemeenteraad van Den Haag het kunstenplan 2017 - 2020
vastgesteld. Voor De Vaillant is dat goed nieuws. Na ruim een jaar plannen maken, overleggen
en lobbyen hebben het Haagse college en de gemeenteraad zich sterk gemaakt voor ons theater.
Komende vier jaar kunnen we volle kracht vooruit met cultuur voor iedereen.
Dank aan u!
Wij bedanken iedereen die zich al vier jaar voor theater De Vaillant inzet:
Alle talenten en bezoekers van afgelopen jaren, onze vrienden en relaties in de wijk, de stad en
het land, het stadhuis en ons publiek! Samen met jullie gaan we de toekomst in en daar hebben
we mooie plannen voor.
Een voorbeeld-stellend theater
Afgelopen jaar heeft de gemeente theater De Vaillant voorbeeld-stellend genoemd, de hoogst
denkbare eer. Ook zijn we genomineerd voor de landelijke Diversiteitsprijs, waar we trots op
zijn. We hebben daar hard voor gewerkt en lieten ons inspireren door de kunsten van U.
Zuiderstrandtheater, het Nationale Toneel, Diligentia en Pepijn en andere stedelijke partners
tonen volop belangstelling voor de diversiteit aan culturen in ons werkgebied. Via De Vaillant
vinden veel mensen een opstap naar hen en de kunsten met een grote K.
Cultuur voor iedereen die mee wil doen
Theater De Vaillant is het eerste theater in de Schilderswijk dat een tweede kunstenplan in gaat.
Dat betekent dat ook de overheid structureel werk maakt van cultuurparticipatie.
Maar we zijn er nog lang niet: zo lang niet iedereen zijn weg vindt naar het aanbod van de stad
en de stedelijke instellingen nog niet allemaal de kleurenpracht van onze culturele rijkdom
tonen, gaan wij door. Samen met de zeven andere Cultuurankers, Cultuurschakel en heel veel
andere partners werken we blijvend aan een cultureel landschap waarin iedereen zich thuis kan
voelen.
Werken aan gastvrijheid
En natuurlijk werken we samen met Praktijkschool De Einder en WerkgeversServicePunt aan
prachtige service op een plek waar leren en werken hand in hand gaan. Waar een werelds bakkie
koffie, een wasservice en wereldse dagschotels bijdragen aan gastvrijheid en een uitgelezen plek
om zelf te doen en om te beleven. Daarom zeggen wij: 'Maak het mee!'
Doet u komende jaren weer mee? Dan doen we het samen!
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