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Een huis
voor de kunst

Platform
De Muzen biedt onderdak aan de Cultuurmakelaar 
en aan de platforms MAAK Veenendaal, School 
en Cultuur Veenendaal en Jeugdfonds Cultuur 
Utrecht. We ondersteunen en verbinden scholen, 

verenigingen, instellingen, makers, spelers en 
bezoekers in Veenendaal.

Kunsteducatie
We geven muziek, dans en theaterlessen voor jong en 
oud. De Muzen is toonaangevend in Veenendaal en 
biedt gecertificeerde kwaliteit. Ons aanbod is continu in 
ontwikkeling en speelt in op de maatschappelijke behoefte.

Amateurkunst
De Muzen geeft advies en ondersteunt met raad en daad. 
Namens de gemeente zijn we het loket voor de project subsidies 
amateurkunst. De Muzen biedt verenigingen structureel en 
incidenteel onderdak in Spectrum.

Facilitair
De Muzen biedt plek voor kunst en 
cultuur tegen een redelijke prijs. 
Voor vaste bewoners én incidentele 
gebruikers. Zalen, studio’s en faciliteiten 
voor muziek, dans en theater; 
ateliers, oefenruimte, expositieruimte, 
vergaderruimte en opslagruimte.

Ontdek 
de kunst 
in jezelf
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Muziek, dans of theater. Wat je ook 
wil leren, doen of beleven: De beste 
opleiding en de beste faciliteiten 
vind je bij De Muzen. Voor iedere 
leeftijd en van elk niveau. Of je nu 
net begint, of al jaren speelt!

Bij De Muzen 
ontdek je de 
kunst in jezelf!

De Muzen
terugblik

Sinds 1977 is De Muzen dé toonaangevende 
muziek-, dans- en theaterschool van Veenendaal.

Sinds 2013 werkt De Muzen vanuit het gebouw 
Spectrum in het centrum van Veenendaal.

Sinds 2015 is De Muzen penvoerder voor  
het programma School en Cultuur van de 
gemeente Veenendaal.

Sinds 2018 biedt De Muzen onderdak aan de 
Cultuurmakelaar en MAAK Veenendaal.

Sinds 2019 is De Muzen vertegen-
woordiger van het Jeugdfonds Cultuur 

Utrecht en verzorgt De Muzen voor 
de gemeente de toekenning van de 
projectsubsidies Amateurkunst.

Deze ambities zijn voor De Muzen de 
speerpunten voor de Veenendaalse 
Cultuurvisie 2022-2025.

Als penvoerder voor het programma School en 
Cultuur werkt De Muzen aan een kwaliteitscyclus 
voor kunst- en cultuureducatie in het Primair 
Onderwijs die vanaf september 2021 van start zal 
gaan. Verder werken we aan een betere verbinding 
tussen het programma School en Cultuur en het 
kunsteducatie-aanbod.

De Muzen gaat het gebouw Spectrum 
maximaal inzetten en ontsluiten voor 
activiteiten die bijdragen aan de levendigheid 
van het centrum. Hiervoor werken we samen 
met onder anderen het Filmhuis Veenendaal 
en Theater Lampegiet. De ruimte die nu nog 
vrij is moet beschikbaar komen voor kunst- en 
cultuurbeoefenaars. Professionals en amateurs.

We gaan voor certificering van het kunsteducatie 
aanbod in 2021. Daarnaast streven we naar een 
stijging van het aantal inschrijvingen met 15% 
tot 1500 in juli 2022. We bereiken dit door de 
sterke positie die we hebben verder uit te bouwen. 
We laten zien wat we doen, en durven onze 
kwaliteiten te profileren. 
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