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GIGANT wil zo veel mogelijk mensen in Apeldoorn kennis laten maken met kunst & cultuur. En al gaf de 

coronacrisis ons het afgelopen jaar weinig ruimte, de beperkte mogelijkheden die er waren konden we 

benutten door de ruimhartige financiële hulp van de overheid. We konden dus ook in 2020 een levendige, 

inspirerende en zichtbare bijdrage leveren aan het culturele aanbod in Apeldoorn.

Halverwege maart sloot GIGANT voor alle activiteiten om pas in de zomer weer gedeeltelijk open te gaan 

voor een klein publiek. In oktober sloten we opnieuw onze deuren als gevolg van de lockdown en die situatie 

duurt tot op het moment van schrijven van dit jaarverslag (maart 2021). Toch hebben we gedurende onze 

beperkte opening 23.821 filmbezoekers getrokken, kwamen er 6.047 bezoekers naar de popzaal, 1.054 

mensen bezochten ons Stadspodium en organiseerden we een druk bezocht café. Ondanks de positieve 

bezoekcijfers kunnen en willen we niet verbloemen dat we ons publiek erg gemist hebben. En zij ons, zo 

krijgen we terug.

Het cursushuis was in de maanden waarin het kon gevuld met enthousiaste freelance docenten en hun 

lessen voor Apeldoornse leerlingen. In de tijd dat GIGANT gesloten was, hebben de meeste docenten 

voor zover mogelijk thuis en online les gegeven. Toch hebben de coronamaatregelen met name hen hard 

getroffen. Men heeft aan GIGANT geen huur hoeven te betalen, maar dat heeft de pijn slechts ten dele 

verzacht. 

Ondanks de beperkingen hebben we in 2020 voor 94% van de basisscholen in Apeldoorn een passend 

cultuuraanbod kunnen organiseren. Dit deden we ook voor de helft van de middelbare scholen. Daar waar 

kon, droeg onze cultuurmakelaar zorg & welzijn bij aan inclusiviteit voor de meest kwetsbare doelgroepen in 

Apeldoorn. De cultuurmakelaar amateurkunst timmerde in samenwerking met het Platform Amateurkunst 

hard aan de weg om de amateursector in de stad verder te profileren. En samen met onze culturele 

partners in de stad (Orpheus, CODA, Ereprijs, NJON en ACEC) werkten we aan stadsbrede initiatieven. 

Door de financiële steun komen we goed door de coronacrisis heen. Toch neemt dat niet weg dat het 

voor alle betrokkenen bij GIGANT een moeilijke tijd is. Voor de vrijwilligers is het een hard gelag dat zij 

al zo lang niet naar hun favoriete werkplek in de stad kunnen komen. GIGANT is voor velen van hen een 

belangrijke plek in hun sociale leven. Sommige vrijwilligers zijn om deze reden gestopt, maar gelukkig 

zijn er ook weer nieuwe aanmeldingen gekomen. We zijn blij dat ons vrijwilligersbestand zo weerbaar is. 

Ook de medewerkers hebben een lastig jaar achter de rug. Het valt niet mee om werk dat je normaal met 

ziel en zaligheid doet, vanuit je thuiswerkplek te organiseren. Dat iedereen toch gemotiveerd is gebleven, 

tekent de goede sfeer bij GIGANT. We schreven in het vorige jaarverslag dat we klaar waren voor de corona 

uitdaging en dat hebben we waargemaakt. 

Er zijn nog steeds zaken die we beter moeten en kunnen doen, maar we weten wie we zijn en waar we 

naar toe gaan. We worden meer en meer één van de meest unieke, multidisciplinaire podia in de regio. 

De komende jaren gaan we ieder onderdeel, ieder voor zich - nog meer dan nu - laten excelleren. Als 

ieder onderdeel zich even krachtig ontwikkelt, worden we samen sterker. Het Filmtheater, het Poppodium, 

Cultuurwijzer, het participatieteam, het Cursushuis en het Café: al die delen maken GIGANT. 

We kijken terug op een moeilijk maar boeiend jaar. In de navolgende pagina’s doen we hier uitgebreid 

verslag van.
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Coronapandemie, lockdown, thuiswerken, 
zoomen, vanaf maart 2020 werden 
we geconfronteerd met een nieuwe en 
vooral onbekende situatie. Een situatie 
die de plannen van de cultuurmakelaars 
behoorlijk in de war schopte. Samen 
met onze samenwerkingspartners, 
deelnemers en publiek zochten we naar 
een andere vorm van maken, beleven en 
vooral ook ontmoeten. We probeerden 
elkaar in beeld te houden, elkaar 
digitaal vast te houden en de kunst 
in welke vorm dan ook door te laten 
stromen. Wat een goed gevoel gaf het 
om in een creatieve en ondernemende 
sector te werken, een sector die zich niet 
laat kisten, maar gezamenlijk op zoek 
gaat naar dat wat nog wel kan. We 
streamden Cultuur bij je Buur vanuit de 
huiskamers van de artiesten, zorgden voor 
buitenconcerten om de verpleeghuizen 
een hart onder de riem te steken en 
creëerden lesprogramma’s op 1,5 meter, 
met spatschermen en desinfectiegel. 
Ondanks de positieve instelling heeft de 
cultuursector het zwaar gehad in 2020. 
Zowel de aanbieders als de deelnemers 
en zeker ook het publiek. We verlangen 
naar het moment dat we de deuren weer 
kunnen openen en samen de straat op 
gaan om te spelen, zingen, ontmoeten, 
delen en beleven. De nieuwe plannen 
staan alweer in de steigers, we zijn er 
klaar voor!

CULTUURPARTICIPATIE & INCLUSIE
De organisatie van Cultuur bij je Buur 2020 verliep 
als vanouds. De werving leverde 83 acts op en 
71 gastlocaties. Het Cultuur bij je Buur weekend 
beloofde weer een bijzonder cultureel weekend te 
worden met maar liefst 104 optredens en exposities. 
Dit jaar lag de nadruk op het toegankelijker maken van 
het evenement voor de meer kwetsbare doelgroepen. 
Dit deden we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld 
door de inzet van een gebarentolk en door vrijwilligers 
die met een groepje ‘alleengaanders’ uit een wijk 
langs de optredens zouden gaan. Toen was er de 
eerste lockdown en kon Cultuur bij je Buur niet op 
de gebruikelijke manier doorgaan. Toch lukte het ons 
binnen een week een online editie te realiseren. Voor 
deze online editie meldden zich 17 artiesten aan om 
in het weekend van 18 en 19 april online live op te 
treden of te exposeren. Zo brachten we toch een mix 
van muziek, verhalen, poëzie en beeldende kunst bij 
de mensen thuis. Hoewel het vooral solisten en duo’s 
betrof, vormden de deelnemende artiesten toch een 
mooie dwarsdoorsnede van Cultuur bij je Buur. De 
video’s zijn gemiddeld ieder tussen de 400 en 600 keer 
bekeken, met enkele uitschieters rond de 2.000 keer.

De bijzondere theatergroepen het Apeldoornse Schaep 
en theatergroep WirWar repeteerden en speelden 
ook in 2020 weer in GIGANT. Het Apeldoornse Schaep, 
een theatergroep voor mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, moest vanwege de 
coronamaatregelen 6 lessen missen. Toch kregen ze 
het voor elkaar in december samen een prachtig en 
humorvol filmpje te maken. De theatergroep bestond 
zowel bij de start in februari 2020 als bij de start in 
september 2020 uit 10 cursisten. Theatergroep WirWar, 
voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), 
werkte dit jaar aan een nieuwe voorstelling waarbij film 
is ingezet als nieuw medium. Dit geeft de theatergroep 
meer flexibiliteit als het gaat om optredens. Ze gaven 
in 2020 voor het eerst een workshop aan studenten 
van Aventus van de MBO opleiding verpleegkunde. De 
studenten kregen op deze manier spelenderwijs meer 
zicht op NAH. WirWar bestond bij de start in februari 
2020 uit 6 cursisten en bij de start in september uit 11 
cursisten. 

Een groep meiden uit het asielzoekerscentrum 
(AZC) gaf aan graag dansles te willen volgen. In 
samenwerking met het COA, Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers, is dit mogelijk gemaakt. Deze groep 
meiden volgt nu streetdancelessen in de danszaal van 
GIGANT en zal als de coronamaatregelen het toelaten 
ook een presentatie geven op ons podium voor de 
bewoners van het AZC. In 2020 startten 17 meisjes 
tussen de 5 en 13 jaar met de danslessen. 
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Het Wende ontmoetingscafé voor en door mensen met 
een vorm van autisme ging zoveel mogelijk door binnen 
de mogelijkheden, want de behoefte aan ontmoeting 
bleef ook voor deze doelgroep groot. In 2020 heeft 
Wende een subsidie toegekend gekregen voor extra 
uitjes zoals een film- of museumbezoek. Eén á twee 
keer per jaar organiseert Wende zelf ook evenementen, 
zoals een theatervoorstelling of lezing, voor of over 
mensen met autisme. De voorstelling van BINT, die 
geboekt was voor 30 maart 2020, is verplaatst naar 
2021 in verband met de coronamaatregelen. Hiervoor 
waren al 64 kaarten verkocht. Het gemiddeld aantal 
bezoekers van het Wende ontmoetingscafé ligt rond 20 
personen per avond.

TALENTONTWIKKELING
In 2020 stond het talentontwikkelingsprogramma 
in het teken van herprofilering, visie en methode 
ontwikkeling. Naast de lopende projecten zoals Cover 
Sessie, Werkplaats, Huiskamerconcerten en De verhalen 
van, begonnen we ter promotie van de Apeldoornse 
scene de podcast ‘Zaaien & Oosten’ en hebben we het 
concept van de rapwedstrijd ‘Passievrucht’ vernieuwd. 
Ook werd in 2020 de studio van GIGANT vele malen 
intensiever gebruikt voor opnamesessies en repetities 
van lokale makers. 

We hebben in 2020 de tijd genomen om het 
talentontwikkelingsprogramma van GIGANT eens goed 
onder de loep te nemen. We hebben gewerkt aan 
een herprofilering van het platform Gras. Het urban 
aanbod dat voorheen onder New Arts viel, is sinds 
2020 ondergebracht bij Gras. Hiermee hebben wij 
afscheid genomen van het merk New Arts. Bij deze 
samenvoeging hoort een nieuwe huisstijl en website. 
Oplevering van deze huisstijl en website vindt plaats in 
het voorjaar van 2021. 

Naast de herprofilering hebben we onze visie en 
methode voor de toekomst uitgewerkt. De projecten 
zijn ingedeeld volgens het principe van: Kruispunt 
(ontmoeten), Werkplaats (maken) en Productiehuis 
(presenteren). Dit is een door onszelf ontwikkelde 
methode met daarin de stappen die een talent binnen 
GIGANT kan doorlopen: van het begin van een carrière 
tot beginnend professional. 

Hoewel 2020 voor het grootste gedeelte anders verliep 
dan verwacht, hebben wij alsnog 937 muzikanten, 
457 bezoekers en 1.219.093 views op Youtube/Spotify 
bereikt. Het aantal actieve muzikanten is flink gestegen 
ten opzichte van vorig jaar en als gevolg van de 
coronamaatregelen zijn er veel meer muzikanten actief 
geweest in onze studio. Ook is het aantal views op het 
kanaal van Frequenzy weer enorm gestegen tot ruim 1.2 
miljoen views.

 AMATEURKUNST
De cultuurmakelaar amateurkunst zorgde in 2020 
op meerdere manieren voor zichtbaarheid van de 
amateurkunsten, voor verbinding en samenwerking 
en het onderhouden van het netwerk in de stad. Zo 
is het Platform Amateurkunst, een platform waarbij 
GIGANT in het regieteam zit en een belangrijke rol 
speelt, onder andere bezig geweest met het realiseren 
van een website voor en door amateurkunstenaars. In 
maart 2021 wordt deze website officieel gelanceerd. 
De netwerkbijeenkomst Cultuurvuur is in het leven 
geroepen voor en door amateurkunstenaars, politiek 
en genodigden. De editie in maart kon vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgaan, maar de editie 
van september wel. Tijdens deze aflevering kwamen 
directeuren van de 6 grote culturele instellingen 
uit Apeldoorn en de politiek bij elkaar. Het was een 
vruchtbare bijeenkomst, waarbij de stakeholders 
een aanbod aan de amateurkunst deden. Naast de 
grote netwerkbijeenkomsten hebben regelmatige 
overleggen tussen het regieteam van het platform en 
de amateurkunstsector plaatsgevonden. De overleggen, 
genaamd Coulissen, vonden zowel live als online plaats. 
We bereikten met deze bijeenkomsten meer dan 
300 samenwerkingspartners (waaronder de gemeente 
Apeldoorn, KOM, Cultuurwijzer, culturele instellingen, 
amateurclubs  en muziekkoepels). 

De masterclasses voor piano en viool in het kader van 
talentontwikkeling konden gelukkig doorgaan. Twee 
gerenommeerde musici stimuleerden jonge talenten 
nóg meer uit zichzelf te halen.  

Voor verenigingen en koren is de coronatijd erg zwaar 
gebleken. Ze liepen niet alleen inkomsten mis door 
geannuleerde presentaties en optredens, maar ook 
doordat leden hun contributie opzegden en sponsoren 
hun bijdragen stopten. Terwijl vaste lasten vaak 
gewoon doorgingen. Ondanks dat was het fijn te 
merken dat steeds meer verenigingen de weg naar 
GIGANT weten te vinden. GIGANT faciliteert al jaren 
de landelijke HaFa theorielessen en muziekexamens. 
Koren repeteerden (zo mogelijk) in onze Popzaal en ook 
theatergezelschappen vonden bij ons een plek om te 
oefenen en te presenteren.  

Meer cijfers m.b.t. talentontwikkeling zijn te lezen in 
bijlage I. 

Meer informatie over activiteiten en 
deelnemersaantallen is terug te vinden in bijlage II. 

CUL
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thematisch ingericht, zodat we met het aanbod beter 
kunnen aansluiten bij onderwerpen die op school 
spelen. Binnen het Cultuurmenu blijven de disciplines 
herkenbaar, wordt er steeds meer procesgericht 
gewerkt en zijn de 21e-eeuwse vaardigheden duidelijk 
beschreven.

Het Cultuurmenu programma bestond uit interactieve 
toneel- en muziekvoorstellingen door diverse 
landelijke theatergroepen en Het Gelders Orkest. 
Inspirerende beeldende, animatie, literaire, drama en 
muziekworkshops door professionals in de klas of op 
locatie. 

Door de sluiting van de scholen, theaters en musea 
en doordat er geen gastdocenten de scholen in 
mochten, zijn diverse programma onderdelen voor de 
zomervakantie niet door gegaan. We hebben in overleg 
met de schoolbesturen van Leerplein055, PCBO en de 
Veluwse Onderwijsgroep na de zomervakantie zo veel 
mogelijk programma’s ingehaald. Live waar dit kon of 
anders digitaal. 

Kunstroute i.s.m. het Museum voor KOR 

CULTUURMENU IN CIJFERS

SPECIAAL ONDERWIJS
Al in 2019 werd door 2 schoolbesturen uit het speciaal 
onderwijs, de organisatie Special Heroes en GIGANT 
een intentieverklaring getekend. Deze verklaring heeft 
als doel kunst & cultuureducatie een vast onderdeel 
van het curriculum van de 6 betrokken scholen voor 
speciaal onderwijs te laten worden. Na voorbereidingen 
met een pilotproject in 2019 zouden de eerste projecten 
onder de naam Art Heroes in 2020 gaan plaatsvinden. 
Helaas zijn, op één na, alle projecten wegens COVID-19 
tot nader order uitgesteld. Alleen op Het Hofpark vond 
op 6 maart 2020 het Art Heroes project plaats, inlcusief 
de afsluitende presentaties. 

De activiteiten hebben met name het doel te werken 
aan de weerbaarheid van deze speciale doelgroep. Door 
de hele school waren workshops gepland en de twee 
afsluitende presentaties met de ouders als publiek 
vonden plaats in onze theaterzaal. De pilot die we 
hiervoor in 2019 hadden uitgevoerd was zo succesvol 
dat iedereen erg naar dit vervolg had uitgekeken. Mooi 
om te zien dat deze er bij deze tweede editie al zoveel 
meer draagvlak was bij het team van Het Hofpark dan 
bij de eerste editie. De wens van de school is dan ook 
dit project structureel te maken. Hopelijk lukt het om 
dit format in 2021 alsnog in te kunnen zetten op de 
andere scholen.  

SPECIAAL ONDERWIJS IN CIJFERS

BREDE REGELING COMBINATIEFUNCTIE
De Brede Regeling Combinatiefunctie (CF) is een 
prachtige regeling om met name de scholen in 
aandachtswijken te ondersteunen en ze te verleiden te 
investeren in cultuureducatie. Juist op deze scholen, 
waar kinderen daar niet vanzelfsprekend mee in 
aanraking komen. De scholen krijgen een vast aantal 
uren. Die uren kunnen zij naar eigen inzicht besteden. 
Cultuurwijzer helpt daarbij en bewaakt de kwaliteit. De 
regeling wordt ook ingezet om een impuls te geven aan 
de uitvoering van de cultuurplannen, die tijdens de ICC-
training van Cultuurwijzer door de cultuurcoordinatoren 
(ICCers) worden gemaakt. Doordat de scholen zelf 
bepalen, worden de uren daar waar nodig en dus 
op heel verschillende manieren ingezet. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn ondersteuning van:
•   De viering van het 100-jarig bestaan van de 

In 2020 liep het traject CMK 2017-
2020 af. We sloten een leerzame en 
vruchtbare periode af, waarin we 
cultuureducatie in het primair onderwijs 
hebben verbeterd en een groot aantal 
scholen bewust gemaakt hebben van 
het belang van cultuureducatie. Ook 
binnen het voortgezet onderwijs is 
met hulp van een subsidieregeling van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie 
een programma ontwikkeld voor het 
VMBO. De combinatiefunctionaris 
onderwijs startte het jaar met een 
nieuwe opzet. De Brede school regeling 
stopte in 2019, maar de scholen met een 
kansarme leerlingpopulatie zijn in de 
nieuwe opzet als eerste bevraagd om 
constructief cultuureducatieprogramma’s 
te ontwikkelen. Alle 18 (voorheen 
brede) scholen hebben daar positief 
op gereageerd. Zodra en zolang de 
maatregelen ten aanzien van COVID-19 
het toelieten, is er intensief gewerkt met 
het onderwijs en ook tijdens de lockdown 
is het gelukt om in contact te blijven 
met de scholen. Dat Cultuurwijzer het 
vertrouwen geniet van de schoolbesturen 
blijkt uit een nieuw convenant 
Cultuurmenu dat in 2020 voor twee jaar 
is afgesloten met de schoolbesturen. 
Zodra het virus ons weer vrij laat, zijn we 
voorbereid om samen met de scholen en 
onze culturele partners het domein van 
cultuureducatie weer verder in te kleuren.

Digitale ondertekening door Wim Hoetmer van de 
Veluwse Onderwijsgroep, Esther Kopmels van PCBO, 
Fred Berends van Leerplein055 en Dirk de Bruin van 
GIGANT.

CULTUURWIJZER PO
PRIMAIR ONDERWIJS
Door voor het primair onderwijs het Cultuurmenu te 
organiseren (een jaarlijks programma waarbij leerlingen 
tijdens hun schooltijd een activiteit aangeboden 
krijgen in iedere kunstdiscipline) realiseerden we een 
duurzame kennismaking van kinderen met kunst & 
cultuur. We bevorderden kunst- en cultuureducatie 
in het onderwijscurriculum door op aanvraag 
kunsteducatieve lessen, activiteiten, projecten en 
de begeleiding van leerkrachten te organiseren. We 
werkten daarnaast op 16 scholen aan de afronding van 
het vierjarenprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 
(2017-2020). Waarin we ons richtten op verdieping, 
kwaliteitsverbetering, verankering en de verbinding van 
kunst en cultuur met het curriculum van de school.

We bereikten dit jaar 94% van alle PO scholen in 
Apeldoorn. Cultuurwijzer organiseerde activiteiten 
voor en met het primair onderwijs voor 11.816 unieke 
leerlingen. Waarbij de uitvoering van de activiteiten 
werd gedaan door de culturele partners. Cultuurwijzer 
versterkte en inspireerde netwerken van onderwijs 
en cultuur door bijeenkomsten en evenementen. 
Daarnaast werkten we ook actief samen met de 
andere cultuurinstellingen om het cultuuraanbod van 
Apeldoorn e.o. zichtbaar te maken.

Het aanbod binnen het Cultuurmenu is continu in 
ontwikkeling. Vaste waarden zijn de disciplines en de 
toepassing van procesgerichte didactiek. Dit is een 
manier van werken waarin de wereld intensief wordt 
waargenomen, verbeeld, onderzocht en beleefd. 
Daarnaast zijn de clusters muziek en animatie 
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1
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VAKDOCENTEN

2

LEERLINGEN 89

SCHOOL 1



Henk Schrier

Rietendakschool met erfgoed en digitale media-
activiteiten;

•   Projectweken met een thema zoals Kunst en 
Beroepen;

•   Deskundigheidsbevordering van het schoolteam om 
muzieklessen te geven;

•   Een theatervoorstelling op school;
•   Een eindfilm van groep 8 vanwege het annuleren van 

de musical;
•   Het vormgeven van wekelijkse ateliers. 

Daarnaast reserveert Cultuurwijzer altijd budget om 
in te spelen op ontwikkelingen in het culturele veld. In 
2020 zijn dit geweest: 
•   Pilot Anders Organiseren van het PCBO-schoolbestuur 

in het kader van het lerarentekort. Helaas moest dit 
een week voor aanvang door de coronamaatregelen 
worden afgeblazen. Dankzij de regeling konden de 
vakdocenten die hieraan zouden deelnemen met 30% 
gecompenseerd worden. 

•   De ontwikkeling van zes kunstroutes in de openbare 
ruimte in verschillende wijken van Apeldoorn. Deze 
route is ontwikkeld in co-creatie met pilotschool 
De Gong en het Museum voor KOR. Alle scholen uit 
Apeldoorn kunnen straks van dit nieuw ontwikkelde 
aanbod gebruik maken.  

Door de coronamaatregelen hebben niet alle scholen 
hun uren in kunnen zetten. Van het resterende 
budget wordt in 2021 een publicatie gemaakt om de 
gerealiseerde projecten te vieren en te delen en om 
opbrengsten en de collectieve impact van de CF-
regeling zichtbaar te maken.

BREDE REGELING COMBINATIEFUNCTIE 
IN CIJFERS

CULTUURWIJZER VO
Het jaar begon veelbelovend: 2020 zou het 
eerste jaar worden met een school-overstijgend 
scholierenfilmfestival. Een workshoptraject filmeducatie, 
waarvan de eindresultaten van de leerlingen te zien 
zouden zijn in de filmzalen van GIGANT. Samen met 
Sprengeloo schreven we een projectplan binnen de 
subsidieregeling Versterking cultuureducatie VMBO 
van het Fonds Cultuurparticipatie. De subsidie werd 
toegekend, waardoor naast het Christelijk Lyceum en 
VC Walterbosch ook Sprengeloo kon participeren in het 

workshoptraject. Maar toen viel alles stil en ook 2021 is 
te vroeg om het festival door te laten gaan. 

Vanaf half maart 2020 zijn alle culturele activiteiten tot 
aan de zomer komen te vervallen. De onderwijskoepel 
Veluwse Onderwijsgroep bepaalde al snel dat culturele 
uitstapjes niet door konden gaan en dat externe 
docenten niet toegelaten konden worden op de scholen.
Van september tot en met half oktober heeft er nog 
een versoepeling plaats gevonden, al hadden de meeste 
scholen de culturele activiteiten al opgeschort naar 
2021. Cultuurwijzer heeft online aanbod geadviseerd en 
aangereikt door het inzetten van haar netwerk.

CULTUURWIJZER VO IN CIJFERS

CULTURELE 
PARTNERS

29

LEERLINGEN 2.118

SCHOLEN 7

CULTURELE 
AANBIEDERS

29

LEERLINGEN 1.379

SCHOLEN 15

Portrettekenen
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Voor het poppodium leek het een mooi 
jaar te gaan worden: er stonden veel grote 
namen en interessant programma op de 
agenda waarmee de groeiende ambities 
van GIGANT verder ingekleurd en 
vormgegeven zouden worden. In de eerste 
twee maanden van het jaar is dat dan 
ook volop gebeurd en leek het erop dat 
het een mogelijk recordjaar zou worden 
qua bezoekersaantallen. Na 28 concerten 
en danceavonden kwam er begin maart 
echter een abrupt einde aan de geplande 
reeks producties.

NEDERLANDSE TOP
In de categorie Nederlandse toppers hebben we mooie 
concerten gezien van New Cool Collective, Tim Akkerman 
& The Ivy League en Roxeanne Hazes. Een breed publiek 
wist deze concerten te vinden en met 450 bezoekers 
was de show van Tim Akkerman in GIGANT de meest 
succesvolle van zijn hele Nederlandse tour in die periode. 

MUZIEKCAFÉ
Ons succesvolle Muziekcafé werd ook in 2020 weer volop 
geprogrammeerd. De wekelijkse, gratis toegankelijke 
concerten trokken veel bezoekers met een divers 
programma. Van americana-zanger Maurice van 
Hoek tot LHBTQ-elektro act Divan & The House of 
Quoi. We hebben nog steeds het voornemen om de 
avondconcerten van opkomende acts in het café verder 
uit te bouwen, maar hebben die ambitie uitgesteld tot 
2021.

METAL
Dit speerpunt in de programmering heeft ondanks de 
korte periode in 2020 toch een aardige boost gekregen. 
Op 9 januari begonnen we met twee legendarische 
bands in het Nederlandse death metal-genre, Izegrim 
en Bodyfarm. Later in januari hadden we progrock bands 
Mangrove en Silhouette over de vloer en had mini-
festival Bloodfest haar twee editie binnen onze muren. 
Publiek uit het hele land en zelfs uit Duitsland weet 
inmiddels GIGANT te vinden voor de hardere genres 
waarin wij willen uitblinken.

DANCE
De verschillende danceconcepten, die zoals gebruikelijk 
in februari starten, liepen goed. Papi Chulo (reggaeton) 
en De Nacht van de Swing verkochten in mum van tijd 
uit. Een ander hoogtepunt was het binnenhalen van 
wereldwijde topper Angerfist bij RAW Generation; deze 
hardcore-dj staat op nummer 36 van de gerenommeerde 
DJ Mag Top 100, waarin DJ’s van alle genres zijn 
opgenomen. Een absolute wereldtopper dus. Ook 
boden we een podium aan nieuw talent KYA, die op 1 
februari zijn eerste eigen avond bij ons cureerde. Een 
uitverkochte editie van 90’s NOW was de eerste van 
meerdere (bijna) uitverkochte producties die helaas 
geannuleerd moesten worden vanwege de pandemie.

TRIBUTE BANDS
Deze trend, waarin vaak gerenommeerde artiesten 
werk van legendarische artiesten spelen, leek in 2020 
nog volop door te gaan, dus wij besloten daar blijvend 
op in te haken. Er stond veel op de planning voor de 
rest van het jaar, maar in de eerste maanden heeft 
enkel The Hillbilly Moonshiners play Mumford & Sons 
plaatsgevonden. 

JONGEREN
In 2020 was het ons plan om jongeren structureel te 
bedienen binnen GIGANT. De eerste editie van FRIS, een 
dansfeestje voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar, had 
zijn eerste succes op 8 februari. Helaas hebben we daar 
niet op kunnen doorbouwen. Het concept Brandalarm, 
speciaal voor jongeren vanaf 16 jaar, zou in het voorjaar 
starten. We keken daar erg naar uit en hadden er veel 
vertrouwen in de jongeren stap voor stap en structureel 
naar binnen te halen. Voor deze doelgroep stonden ook 
meerdere urban concerten gepland, waaronder die van 
Yung Nnelg in april. 

SEATED SPECIALS
Ondanks de sluiting in maart zijn we niet bij de pakken 
neer gaan zitten. Vanaf september realiseerden we 
elke vrijdagavond een reeks intieme concerten in onze 
popzaal onder de noemer Seated Specials. We begonnen 
met twee concerten per avond voor telkens 42 bezoekers 
(het maximale aantal in de zaal met anderhalve meter 
afstand). Zo verkochten we shows uit van onder andere 
Tim Knol, Ruben Annink en Tangarine. Al snel volgden er 
meer coronamaatregelen waardoor we terug moesten 
naar 30 bezoekers per show en later ook nog maar één 
show per avond. Toen ook de horeca moest sluiten, 
besloten we de geplande reeks te verplaatsen naar 
2021. Gelukkig hebben we in 2020 nog wel onder andere 
Lucky Fonz III, DO, WIES en Sandra van Nieuwland mogen 
verwelkomen.
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Sandra van NIeuwland (foto: Ernst van Rossum)

Lucky Fonz III (foto: Peter Vroon)

DO (foto: Ernst van Rossum)



Henk Schrier

Na een aantal goede filmjaren gaat het 
jaar 2020 de boeken in als een bijzonder 
filmjaar op een heel ander vlak. Na een 
voorspoedige start met 12.686 bezoekers 
tot de sluiting op 12 maart kregen we te 
maken met verschillende sluitingsperiodes 
en een beperking in onze zaalcapaciteit. 
Door alle beperkingen is het totaal 
aantal bezoekers voor 2020 uiteindelijk 
uitgekomen op 23.821. We vertoonden 
235 films (2105 vertoningen), waarvan 
9 kinderfilms (42 vertoningen met 
732 bezoekers). Ten opzichte van 2019 is 
het bezoekersaantal in de filmtheaters 
landelijk met 43% gedaald en in de 
bioscopen met 55%.  

DE TOP TIEN VAN BEST BEZOCHTE  
FILMS IN GIGANT:

Naast de reguliere programmering verzorgden 
we in 2020 ook beperkt vertoningen waarbij 
randprogrammering voor verdieping zorgde of het 
filmbezoek extra kleur gaf.

FILMCURSUS BEWOGEN TIJD – 
BEWEGEND BEELD 
Vanaf november startte de filmcursus Bewogen tijd 
– bewegend beeld. Deze filmcursus, georganiseerd 
i.s.m. Koning Film en mede mogelijk gemaakt dankzij 
crowdfunding bij Voordekunst, bestond uit vier 
avondvullende programma’s. De cursus moest houvast 
bieden in deze vreemde coronatijden. Want eerlijk 
is eerlijk, wie had gedacht dat we ooit de filmische 
scenario’s van het jaar 2020 in het echt zouden beleven? 
Elke cursusavond was er een andere filmdeskundige, 
filmjournalist, filmmaker of filosoof aanwezig die onze 
situatie vanuit een andere invalshoek en film belichtte. 
Na Thinking Cinema, History of Images en Engaging 
Pictures is nu het wachten op de mogelijkheid om de 
laatste avond van de cursus met als onderwerp Comfort 
Film doorgang te laten vinden. 

FILMKRANT.LIVE
Tweemaal heeft een journalist, verbonden aan 
de Filmkrant.Live, een inleiding bij een speciaal 
geselecteerde film gehouden ter verdieping van de 
kijkervaring. Ook boden we later in het jaar een aantal 
keer een online inleiding aan. O.a. bij de films ‘Adam’ en 
‘Lamentation of Judas’.

IFFR PREVIEW TOUR 
Elk jaar vindt er voorafgaand aan het IFFR een landelijke 
voorvertoning plaats van één van de IFFR titels. In 2020 
was dit ‘The Whistlers’. Filmjournalist Laura van Zuylen 
verzorgde een inleiding in het kader van Filmkrant.Live.

IDFA EXTENDED 
Met de heropening van de filmtheaters startte op 19 
november ook het IDFA, grotendeels online maar met 
een IDFA Extended versie in alle filmtheaters. Iedere 
dag werd de première van een IDFA documentaire ook 
landelijk vertoond.

NFF 
Ook het Nederlands Film Festival was voornamelijk 
aangewezen op online vertoningen en heeft succesvol 
de filmtheaters ingeschakeld voor vertoningen van een 
aantal première films waaronder ‘Kom hier dat ik u kus’, 
‘De vogelwachter’, ‘Buiten is het feest’ en de korte tv-
serie ‘IM’.

IDFA ON TOUR 
Een programma van de beste/prijswinnende 
documentaires van het documentaire festival in 
Amsterdam begon in januari aan een tour langs de 
filmtheaters onder de naam The Best of IDFA on Tour. 
In GIGANT werd dit programma i.c.m. een Cinemaal 
aangeboden.

Verder waren er de bekende programma’s als Boek 
& Film, Nabeprekingen, Movies That Matter, Ontbijt 
& Film, Film & Lunch en diverse speciale eenmalige 
filmvertoningen n samenwerking met o.a. Wende café 
(Mind My Mind), OKW (Corpus Christi, Out Stealing 
Horses en System Crasher), Parkinson Café (Samen) en 
Netwerk Palliatieve Zorg (Babyteeth).

PICL
De streaming diensten hadden in 2020 een onverwacht 
topjaar! De reden is echter minder fijn.
Maar ook onze filmbezoekers hoefden zo onze films 
niet helemaal te missen. Onze online filmzaal op Picl 
trok steeds meer bezoekers en heeft inmiddels een 
redelijk vaste groep kijkers. Het aanbod van Picl bleef 
zich in de loop van 2020 uitbreiden met specials en 
online premières, die wij wekelijks deelden met onze 
filmbezoekers en fans.

TOP 10 PICL TITELS VAN GIGANT: 

In totaal hadden we in 2020 2.113 views op Picl.

FILM
THEATER

DE BEENTJES VAN 
SINT HILDEGARD

3.851

LITTLE WOMEN 1.554

HORS NORMES 748

PARASITE 708

MARIANNE & LEON-
ARD

532

JOJO RABBIT 483

MI VIDA 389

LA BELLE EPOQUE 374

BABYTEETH 357

PARASITE 145

DE BEENTJES VAN 
SINT HILDEGARD

85

LA VÉRITÉ 60

MI VIDA 58

HORS NORMES 56

HONEYLAND 54

KNIVES OUT 52

CORPUS CHRISTI 48

A WHITE, WHITE DAY 40

J’ACCUSE 37

16. 17.

De beentjes van Sint Hildegard

Meervoudig Oscarwinnaar: Parasite



18.

JAZZCLUB GIGANT
Ook in 2020 kon Jazzclub GIGANT weer een podium 
bieden aan lokale en regionale jazzmuzikanten. Meestal 
was dat onder begeleiding van de huisband, maar 
er waren ook bands die die begeleiding niet nodig 
hadden. Verder wil Jazzclub GIGANT een professioneel 
en volwaardig jazzpodium zijn voor Apeldoorn en 
omgeving. Zo speelden de 80 jarige Pierre Courbois en 
de iets jongere Jasper van het Hof in januari fantastisch 
vernieuwende en avantgardistische jazzmuziek op 
ons podium. In hun voorprogramma speelde Patrick 
Holleeder, hier uit de omgeving. En in februari stond 
zigeunerjazz centraal met Capelino, ook een lokale 
muzikant. 

Tijdens de zomervakantie besloten we wekelijks 
een Jazzclub te laten plaatsvinden. Waardoor lokale 
jazzartiesten meer ruimte kregen. Ondanks de 
beperkingen was het gezellig en konden verschillende 
geïnspireerde amateurs uit de stad en regio hun kunsten 
vertonen op het podium. Na de sluiting van alle horeca is 
besloten om in het nieuwe jaar weer verder te gaan.  

De Jazzclub trok in 2020 494 bezoekers en gaf een 
podium aan 69 artiesten, waarvan er 60 een connectie 
hebben met de stad Apeldoorn. 

VESTZAKTHEATER DE WALVIS 
In Vestzaktheater De Walvis werden tot maart diverse 
presentaties en voorstellingen gegeven. Zo gaf P.I.E.N. 
haar masterclass aan de winnares van de RazJazz Award 
2019, waren er presentaties van cursisten in huis, hield 
Aad van der Waal zijn afscheid als stadsdichter, hadden 
“Bas, Willem en ik”, en “de Woudlopers” hun voorstelling, 
organiseerde het Platform voor Amateurkunst 
Cultuurvuur en kon nog nét voor de lockdown van 14 
maart het concert met Mauthausen en Brecht Liederen 
plaatsvinden met de Apeldoorner Juul Beerda.

Het Stadspodium van GIGANT trok in 2020 560 
bezoekers voor 152 deelnemers. 

19.

GIGANT werkt samen met kunstenaars/docenten als 
cultureel ondernemers. Ook in 2020 hebben we gezorgd 
voor een goede toegankelijkheid van lessen, cursussen 
en workshops in alle kunst- en cultuurdisciplines 
voor alle doelgroepen en leeftijden. In 2020 werden 
bij GIGANT door onze partners lessen en cursussen 
aangeboden in de disciplines theater, dans, beeldende 
kunst, klassieke muziek, pop- en jazzmuziek, acrobatiek, 
circus, schrijven, mode, band- en ensemblecoaching en 
popkoor. 

Ter ondersteuning en promotie van het cursushuis 
organiseerden we in 2020 meerdere activiteiten. Een 
aantal promotionele activiteiten kon niet doorgaan, 
waaronder het jaarlijkse culturele festival BLOEIEND. Om 
de docenten van het cursushuis toch te ondersteunen bij 
het werven van nieuwe cursisten voerden we gedurende 
de maand september campagne voor proeflessen in het 
Cursushuis. 
Normaal gesproken exposeren de cursisten beeldende 
kunst elk jaar weer vol trots hun werken in de gangen 
van GIGANT. Nieuwe kleuren, technieken en thema’s 
worden uitgeprobeerd, geoefend en tentoongesteld 
binnen de verschillende exposities. Helaas was 
exposeren in 2020 niet mogelijk. Ook het geven van 
presentaties en concerten kon dit jaar niet. 

Cursushuisdocenten verzorgden tijdens de periodes 
waarin GIGANT gesloten was online les aan hun 
leerlingen. Bij een groot deel is dat gelukt, bij een aantal 
vanwege ontbrekende faciliteiten (denk aan keramiek of 
edelsmeden) was dit helaas onmogelijk. 

Gelukkig konden binnen het GIGANT talentprogramma 
de meeste activiteiten wel doorgaan. Ook bij een 
aantal bandjes en koren, die dan wel dan niet konden 
samenspelen of zingen, werd toch op inventieve manier 
gezocht naar mogelijkheden om ‘samen’ te kunnen 
zingen of spelen. 

Tenslotte faciliteerde het Cursushuis ook de ruimtes voor 
de creatieve workshops en cursusdagen voor kinderen 
van het primair en voortgezet onderwijs en cursussen 
voor leerkrachten. 

Zie voor de aantallen deelnemers vanuit het onderwijs 
bijlage III. 

*Graficus, Rechts van het midden, OKW, Young 
Composers Meeting, Stichting Masterclass Apeldoorn, 
Méli Mélo, El Duende, Externe koren, Salonorkest, AJO, 
BigBand, Fluitensemble, SPM-A, Humanitas, Platform 
Amateurkunst.
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Jazzclub GIGANT light: Jan Terlouw Invites 
(foto: Gerard Oltmans)



HORECA
Het jaar begon met een reeks recordomzetten voor onze 
horeca, met goed bezochte producties en een goede 
sfeer in het team. Dat veranderde op donderdag 12 
maart abrupt toen GIGANT haar deuren sloot voor het 
publiek. De bezoekers in de filmzalen mochten de film 
afkijken en hen werd na de film verzocht het pand te 
verlaten. De voorraadhokken stonden vol fusten met 
de lekkerste soorten speciaalbier van Hopdonders, het 
Kaaslokaal had net die avond ervoor een grote levering 
kaas gebracht voor het café en Vintake was die dinsdag 
nog geweest met hun heerlijke wijnen. De week erna 
werd er drieduizend liter bier door Heineken terug de 
tankwagen in gepompt om er hand-sanitizer van te 
maken en het werk lag stil. 

Na een periode van bezinning heeft het horecateam 
de mouwen weer opgestroopt en is begonnen met 
poetsen, schilderen en verbouwen. Met de hulp van 
de Apeldoornse kunstenares Marije Vermeulen is de 
bar van het café omgebouwd tot een bar die je nooit 
eerder bent tegen gekomen. Grafisch vormgever Robbie 
Stouten heeft menukaarten vormgegeven met een flirt 
naar artiesten die in GIGANT hebben opgetreden en het 
kassasysteem is uitgebreid met een QR-bestelsysteem. 
Op 2 juni mochten we bescheiden weer open en zat het 
terras weer gezellig vol. Ondertussen was de popzaal 
omgebouwd tot seated concertzaal waar bezoekers 
onder het genot van tafelservice konden genieten van 
bescheiden maar intieme concerten van hun favoriete 
artiesten. ‘’Zo slecht is deze opzet nog niet!’’ klonk het 
regelmatig in de zaal. 

In het zomerseizoen hebben we het Van Reekumplein 
omgetoverd tot StadsOaseterras met heerlijke zitjes, 
drankjes en hapjes en maaltijden van lokale restaurants 
in de buurt. Het contact met de gemeente over alles 
dat wél kon was prettig, maar leidde helaas niet tot een 
vergunning voor livemuziek. Na de zomer verhuisde 

de horeca weer terug naar het café, waar we nog een 
aantal weken gasten hebben kunnen ontvangen, totdat 
op 14 oktober de horeca in Nederland haar deuren weer 
moest sluiten. 

PRODUCTIE
In 2020 kreeg team Productie met grote veranderingen 
te maken. Eerder werden productietaken gecombineerd 
met andere functies. Maar sinds de reorganisatie 
heeft elke afdeling die programma maakt een 
productiecoördinator voor de praktische organisatie van 
dat programma. Er is een productiecoördinator voor 
Pop, Dance en Talentontwikkeling, één voor Educatie en 
Participatie en één voor Film. De producties van Verhuur 
worden in overleg verdeeld. 

Door de coronamaatregelen is veel van het geplande 
programma niet doorgegaan. Ook zorgden de 
maatregelen bij producties die wel door konden 
gaan voor extra taken. In de (pre)productie moest 
goed worden nagedacht over een voor bezoekers en 
medewerkers zo veilig mogelijke uitvoering. 
De productiecoördinatoren hebben in de nieuwe situatie 
een grotere rol in de preproductie en op kantoor en 
een minder grote rol op de vloer. De uitvoering op de 
vloer is nu in handen van team Horeca in de vorm van 
backstagecoördinatoren. In 2020 is tijd besteed aan het 
inwerken van deze ervaren horecakrachten voor hun 
nieuwe taken.  

Doordat GIGANT een aantal malen moest sluiten en het 
programma beperkt was, heeft het nieuwe team nog 
niet volledig op stoom kunnen komen. Aan de andere 
kant was er nu wel de gelegenheid om aan de nieuwe 
situatie te wennen.

BEHEER EN ONDERHOUD
GIGANT huurt voor het uitvoeren van activiteiten het 
Huis voor Schoone Kunsten aan de Nieuwstraat van 
de gemeente. Beheer en onderhoud zijn al jaren een 
zorgpunt. Het gebouw wordt intensief gebruikt en 
door het ontwerp en de gebruikte materialen heeft het 
beheer relatief veel aandacht nodig. Accres pakt haar 
rol als beheerder goed op, maar kan niet voorkomen 
dat er achterstand in het onderhoud optreedt. Dit leidt 
onder andere tot lekkages en ander ongemak. Ook de 
brandveiligheid laat te wensen over. Deze situatie zorgde 
ervoor dat alle betrokken partijen (GIGANT, Accres en 
de gemeente Apeldoorn) in het voorjaar van 2020 bij 
elkaar aan tafel kwamen voor een constructief gesprek 
over de staat van onderhoud. Dit heeft geleid tot een 
door de gemeenteraad vastgesteld verbouwingsbudget 
van € 400.000. Als gevolg van personeelstekort bij 
de gemeente (projectleider) is de uitvoering van de 
verbouwing in maart 2021 echter helaas nog niet van 
start gegaan.   

TECHNIEK
GIGANT is in 2020 weer een belangrijke opleidingsplek 
gebleken voor podiumtechnici. Het grootste deel van 
het jaar werkten twee stagiaires tegelijkertijd binnen de 
organisatie aan hun praktijkervaring. Hiermee hebben 
ze in grote mate de vaste technici ontlast en daarmee 
bijgedragen aan het succesvol laten draaien van een fors 
aantal producties.

In 2020 is er ook een wisseling van de wacht geweest 
met betrekking tot de Coördinator Techniek. Met deze 
wisseling is ook begonnen met het professionaliseren 
van de afdeling. Het inzetten van vakbekwaam betaald 
personeel in de vorm van freelancers zal langzaam meer 
de norm worden. Dit betekent zeker niet dat er geen 
gebruik meer zal worden gemaakt van vrijwilligers. Het 
werk en de verantwoordelijkheden worden op natuurlijke 
wijze herverdeeld.
Door de uitzonderlijke situatie in 2020 heeft de afdeling 
techniek veel tijd gehad om een grote schoonmaak door 
te voeren. Tijdens de zomer zijn de pop- en theaterzaal 
en de bergingen volledig gesorteerd en opgeruimd.

In 2019 werd de popzaal energiezuiniger gemaakt met 
de komst van LED verlichting. In 2020 is een aanvraag 
gedaan om de theaterzaal ook op deze manier zuiniger 
te maken. Een reactie op deze aanvraag wordt in 2021 
verwacht. Ter voorbereiding van deze grote stap is de 
lichtsturing in de theaterzaal al vernieuwd met de komst 
van een nieuwe en moderne lichttafel. Ook moet in 2021 
het verouderde lichtgrid van de theaterzaal vervangen 
worden om aan de huidige veiligheidseisen te blijven 
voldoen.

Het café heeft om aan de steeds hogere eisen van 
artiesten tegemoet te komen de overstap gemaakt naar 
een digitale geluidstafel. Eind 2020 is ook begonnen met 
onderzoek naar de vervanging van de P.A. in het café. 
Deze investering staat voor in 2021 gepland.

De opnamestudio had in 2019 al een update gekregen 
met betrekking tot de apparatuur en wandschilderingen. 
Dit is in 2020 afgemaakt met nieuwe bekleding voor de 
akoestische panelen, nieuwe plafondlampen, bedienbaar 
LED sfeerlicht en een upgrade van de microfoonset. 

De coronamaatregelen hebben voor een snelle groei 
in de livestreambranche gezorgd. GIGANT is hierop 
ingesprongen door een uitgebreide en professionele 
videoregieset aan te schaffen en in gebruik te nemen. 
Hiermee vergroten we ook onze culturele reikwijdte door 
actief vanuit het pand het internet op te kunnen met 
cursussen, voorstellingen en concerten.

In 2020 heeft de theaterzaal de laatste stap gemaakt 
naar een volledige multifunctionele ruimte. Waar 
voorheen de concert P.A. nodig was om ook films 
te vertonen, beschikt de film nu over een volledig 
zelfstandig draaiend surroundsysteem. Ook is het oude 
silver screen vervangen voor een nieuw filmdoek.

FAC 
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VERHUUR IN CIJFERS 2020

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS

OMZET VERHUUR 2020

22.

Zakelijke verhuringen waren er nagenoeg niet dit 
jaar. Er werd erg uitgekeken naar onder andere de 
jubileumviering van het 20-jarig bestaan van restaurant 
Don Quichotte (500 gasten, buffet en dansfeest in café, 
foyer en popzaal) en de feestelijke full-theme pre-party 
van de personeels-organisatie van Rabobank Apeldoorn 
aangaande de première van de nieuwste James Bond 
filmvertoning. 
Een aantal culturele verhuringen kon wel doorgaan 
doordat er een duidelijke interne richting is gekozen 
in de aanpak en toepassingen van de door de 
overheid opgelegde richtlijnen. Mede hierdoor heeft 
Jeugdmusicalgroep Colours haar jaarlijkse voorstellingen 
kunnen uitvoeren en heeft GIGANT ruimte kunnen bieden 
aan lokale initiatieven (o.a. zangkoren, lezingen en 
debatgroepen) die vanwege ruimtegebrek binnen hun 
eigen locatie op zoek waren naar een passende plek 
voor hun activiteiten. Ook heeft het jaarlijkse slotconcert 
van orkest de ereprijs en daarmee het afscheid van 
orkestleider Wim Boerman doorgang kunnen vinden.

GIGANT is het podium waar regionale initiatieven binnen 
de amateurkunst, bijvoorbeeld als verlengstuk van 
het cursushuis en talentontwikkeling, een plek kunnen 
vinden. Het programmagestuurde deel van de functie 
gaat op zoek naar lokale initiatieven waarmee projecten 
kunnen worden gerealiseerd op gebied van dans, 
cabaret/kleinkunst, poëzie en debat.
Bij voorkeur worden de krachten die op dit gebied 
gevonden worden aan elkaar gekoppeld en verbonden 
waardoor nog meer verdieping ontstaat.

Ondanks een klein aantal verhuringen kijken we toch 
terug op een goed jaar. We zijn professioneel omgegaan 
met de mogelijkheden die er wel waren en gelukkig zijn 
veel producties die in 2020 zijn geannuleerd voor 2021 
opnieuw ingepland. 

23.

VER 
HUUR

PRODUCTIES DOORGANG GEANNULEERD

CULTURELE AANBIEDERS 24 28 52

ZAKELIJKE PARTNERS 4 14 18

TOTAAL 28 42 70

AANWEZIG GESCHAT GEMIST

CULTURELE VERHUUR 2.535 7.686

ZAKELIJKE VERHUUR 196 1.902

TOTAAL 2.731 9.588

CULTURELE VERHUUR € 13.549,00

ZAKELIJKE VERHUUR € 1.218,00

TOTAAL € 14.767,00

BALIE
In 2020 stond het balieteam voor een aantal 
uitdagingen. Voor de heropening in juni moest een 
aantal aanpassingen gedaan worden voor de veiligheid 
van bezoekers en medewerkers. Met minimale 
middelen is voor afdoende spatschermen gezorgd; de 
medewerkers hoeven geen fysiek contact te maken 
met tickets of pasjes, er wordt uitsluitend gepind 
en bij de balie liggen mondkapjes beschikbaar voor 
bezoekers en medewerkers/vrijwilligers. Vanwege 
uitval van de vrijwilligers hebben de baliemedewerkers 
meer uren gewerkt, maar deze extra inzet kon worden 
weggestreept tegen de betaalde lockdown uren die ze 
thuis doorbrachten.  

Aan het eind van 2020 zijn we opnieuw overgestapt 
naar een ander ticketingsysteem: Ticketworks. Het leren 
omgaan met dit nieuwe systeem en het overzetten van 
de vriendenadministratie was een uitdaging, maar het 
balieteam heeft zich ook hier prima doorheen geslagen. 
Zowel baliemedewerkers als vrijwilligers konden 
deelnemen aan een online training Ticketworks en voor 
iedereen is een oefenomgeving voor thuis beschikbaar 
gesteld. 

Het jaar begon goed voor de afdeling 
verhuur. Het aantal verhuringen, zowel 
cultureel als zakelijk, was vergelijkbaar 
met voorgaande jaren. Toen de deuren 
van GIGANT in maart van 2020 gesloten 
werden sloeg dit echter om. Binnen 
de gestelde maatregelen werden 
mogelijkheden gezocht, gevonden en  
gecreëerd. Iets waarbij het uitvoerend 
team van GIGANT haar professionele, 
flexibele en creatieve kant heeft kunnen 
laten zien. Mede hierdoor hebben we 
toch nog een aantal mooie projecten 
gerealiseerd.

Jeugdmusicalgroep Colours speelt ‘Jungle Book’

Slotconcert orkest de ereprijs | afscheid Wim Boerman
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The Shape of Water

Voor de afdeling Marketing en Communicatie was 
2020 een bijzonder en toch ook vruchtbaar jaar. 
Weliswaar op een andere manier dan we gewend 
zijn. Maar het team heeft niet stilgezeten. Sinds het 
ontstaan van het nieuwe GIGANT in februari 2017 
is op het gebied van marketing en branding vooral 
ingezet op het merk GIGANT als geheel. De naam 
en het bedrijf moesten met de fusie een nieuwe 
lading krijgen en hier is met een nieuwe huisstijl en 
uitgebreide campagne hard aan gewerkt. Nu zijn we 
op het punt dat Apeldoorn grotendeels weet wat het 
nieuwe GIGANT in zijn totaliteit inhoudt. Dit is echter 
niet genoeg. Het programma en de daarbij behorende 
doelgroepen van GIGANT zijn zo veelzijdig, dat het 
onmogelijk is om ze met de algemene branding 
campagnes echt recht te doen en ‘persoonlijk’ aan te 
spreken. Het marketingteam werkte daarom in het 
voorjaar van 2020 het marketingplan voor de periode 
2020-2024 verder uit. Vanaf 2020 ligt de focus op 
persoonlijke storytelling, afgestemd op de verschillende 
bedrijfsonderdelen binnen GIGANT: poppodium, 
filmtheater, stadspodium en cursushuis. 

2020 was voor marketing ook het jaar van weer een 
nieuwe website. De website die eerder werd gebouwd 
voldeed op veel punten niet aan onze wensen. We 
misten met name mogelijkheden op het gebied van 
SEO/SEA en flexibiliteit in content. Het nieuwe GIGANT 
is zo veelzijdig, dat regelmatig maatwerk nodig is 
om programma aan te bieden. Om zelf dit maatwerk 
te kunnen leveren was overstappen naar een ander 
CMS én een andere webbouwer noodzakelijk. Al in 
het voorjaar van 2020 stond de lancering gepland. 
Ontevredenheid over het ticketsysteem gooide echter 
roet in het eten. Er werd besloten over te stappen 
naar een andere partij: Ticketworks. Deze overstap 
moest eerst gemaakt, waarna de website en het 
ticketsysteem aan elkaar gekoppeld konden worden. 
Het marketingteam deed samen met de ticketer en de 
webbouwer het voorwerk én zorgde ervoor dat het 

personeel getraind werd in het gebruik van het nieuwe 
systeem. En toen, in het najaar van 2020 was het 
zover: we gingen van Beyond tickets naar Ticketworks 
en van Cre8ionLab naar Max.nl en dat allemaal op 
1 dag. Helaas sloten niet lang na de overstap onze 
deuren, dus op volle kracht aan het werk met het 
nieuwe systeem zat er niet in. Wat de sluiting wel heeft 
gebracht is tijd, tijd om te wennen en om te finetunen. 
Het ticketsysteem en de website zijn klaar voor de 
heropening! 

ONDERZOEK
In 2020 werden voor de afdeling twee 
afstudeerstagiaires geworven die gaan starten in 2021. 
Een stagiaire voor onderzoek naar de klanttevredenheid 
en een stagiaire voor onderzoek naar het optimaliseren 
van online content. 

ONLINE 
In april 2020 begonnen we onze samenwerking met 
Max.nl met betrekking tot SEO/SEA. Vanaf dat moment 
is inzichtelijk hoeveel mensen onze website bezoeken 
via welke kanalen, welke zoekwoorden goed scoren 
en welke content het meest aanspreekt. Ook weten 
we nu hoeveel mensen zich inschrijven voor onze 
nieuwsbrief en hoeveel mensen ons e-mailen en bellen 
vanaf de website. Sinds de overstap naar Ticketworks 
in november kunnen we ook de ticketverkopen op 
de website goed meten. Hoeveel mensen kopen een 
ticket? Wanneer kopen ze die? Welke shows lopen 
hard en waar komen de kaartkopers vandaan? De 
conversiecijfers leren ons veel over onze doelgroepen 
en over onze content en als we straks weer geopend 
zijn, kunnen we door middel van de cijfers beter sturen 
op onze online marketing.
Voor het Platform Amateurkunst Apeldoorn zorgden 
we voor een nieuwe huisstijl en werkten we aan een 
website. Die website wordt in het voorjaar van 2021 
gelanceerd. 

SOCIAL MEDIA
We gebruikten Facebook en Instagram in 2020 
misschien wel het meest voor berichten over annulering 
en verplaatsing van shows en films. We zijn gelukkig 
geen fans verloren en zagen het aantal volgers op 
Instagram zelfs met 11% stijgen naar 2.904, maar we 
zien het wel terug in onze bereikcijfers. Logisch, want 
goed nieuws doet het altijd beter. In de afgelopen 
jaren was altijd een stijging te zien in de cijfers en we 
hebben er vertrouwen in dat we, als we straks weer 
op volle toeren draaien, die stijgende lijn weer snel te 
pakken hebben. 

OFFLINE 
In 2020 zijn veel geplande offline marketingcampagnes 
geannuleerd. We maakten een halfjaarbrochure die 
klaar stond voor druk op het moment van onze sluiting 
in maart en de meeste MUPI, B1 en A2 campagnes 
moesten on hold gezet worden. We adverteerden wel 
wekelijks in de Stedendriehoek met onze filmtips voor 
thuis en voor Cultuurwijzer voerden we in augustus en 
september campagne voor meer naamsbekendheid 
onder Apeldoorners. Het plan is om de promotie 
van Cultuurwijzer in 2021 verder vorm te geven. 
Ook voerden we in september succesvol een grote 
campagne voor het cursushuis en haar proeflesweken 
en ook de Seated Specials van ons podium werden 
veelvuldig in de buitenlucht gepromoot, maar 
vergeleken met voorgaande jaren hebben we de stad 
aanzienlijk minder kunnen kleuren met onze uitingen. 
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PERSONEELSZAKEN
In de eerste helft van 2020 heeft de reorganisatie zijn 
beslag gehad en zijn de medewerkers die het betrof uit 
dienst getreden, hebben een nieuwe functie gekregen 
of zijn minder uren gaan werken. Nog voordat we in de 
nieuwe samenstelling konden gaan werken moesten 
we sluiten vanwege de coronamaatregelen. De eerste 
volledige lockdown liep van 12 maart tot 2 juni. Deze 
lockdown werd o.a. gebruikt om een pas op de plaats 
te maken. De reorganisatie is voor velen niet in de 
koude kleren gaan zitten en wat extra rust heeft de 
organisatie goed gedaan. Ook werd er extra onderhoud 
verricht door techniek en horeca en werd het café 
opgevrolijkt met een frisse en creatieve verfbeurt. 
Veel van deze werkzaamheden zijn door de collega’s 
zelf uitgevoerd. Na een minimale opening van juni tot 
december volgde helaas een tweede totale lockdown. 
Dit keer merkten we dat de sluiting een grotere impact 
had op de medewerkers en nog steeds heeft. Gelukkig 
zijn interne besmettingen uitgebleven, mede door 
het coronaprotocol dat door een ieder goed gevolgd 
werd. Mede door de ontvangen steun van de overheid 
en subsidies hebben we geen medewerkers hoeven 
ontslaan en konden we de medewerkers met een 
0-uren contract een gemiddelde van de gewerkte uren 
uitbetalen.

In het najaar is het nieuwe organogram definitief 
vastgesteld alsmede de nieuwe functies en vanaf 
1 oktober werkt een ieder volgens de nieuwe 
organisatiestructuur. Inmiddels heeft ook iedereen een 
functieprofiel behorende bij zijn of haar taken en is 
salarisinschaling waar nodig aangepast. 

Zie voor het organogram bijlage IV.

ONDERNEMINGSRAAD
Begin 2020 zaten we nog in het staartje van de in 
2019 ingezette reorganisatie en moest het sociaal 
plan worden vastgesteld voor degenen die gingen 
vertrekken. De OR heeft hiervoor pittige maar 
constructieve gesprekken gevoerd met de bestuurder. 
Uiteindelijk zijn we in februari tot overeenstemming 
gekomen over de uitwerking van de reorganisatie en 
het sociaal plan. 

LEDEN OR
Met de reorganisatie gingen twee OR-leden uit dienst. 
De drie leden die overbleven hebben de rollen opnieuw 
verdeeld: 
•  Anja Fasen (voorzitter)
•  Stephanie van der Worp (secretaris)
•  Shylon Yanse (lid) 

In maart moest zoals bekend GIGANT haar deuren 
sluiten. De rest van het jaar was de pandemie 
regelmatig onderwerp van gesprek in het overleg 
tussen OR en directeur/bestuurder, onder meer 
vanwege het omgaan met de maatregelen maar ook 
vanwege de financiële gevolgen voor GIGANT. 
In juni heeft Noud van der Rhee, die de OR ook 
adviseerde in de reorganisatie, de OR-leden een cursus 
gegeven over de rechten en plichten van een OR. Ook 
hebben we met zijn hulp een stappenplan gemaakt van 
zaken waar we mee aan de slag gaan de komende tijd. 

Om te zorgen dat de OR in de toekomst weer uit vijf 
leden bestaat, zijn verkiezingen uitgeschreven. Deze 
waren gepland op 3 december, maar aangezien er drie 
aanmeldingen waren én de voorzitter haar vertrek uit 
de OR had aangekondigd was het niet nodig om de 
verkiezingen te laten plaatsvinden. Per heden bestaat 
de OR weer uit 5 leden.

In 2020 zijn veel onderwerpen besproken die in het 
personeelshandboek horen; de personeelsfunctionaris 
heeft hierin al mooie stappen gezet. Ook is er in overleg 
met de OR een extern vertrouwenspersoon aangesteld 
voor alle medewerkers en vrijwilligers. 
De samenwerking met directeur/bestuurder was ook in 
2020 heel constructief en prettig. Wij hopen in 2021 met 
de nieuwe leden op dezelfde voet door te gaan.

RAAD VAN TOEZICHT
GIGANT (statutair Stichting GIGANT, markant in cultuur) 
hanteert het Raad van Toezicht-model. In 2020 kwam 
de Raad van Toezicht 5 keer bijeen in bijzijn van de 
directeur-bestuurder. De onderwerpen op de agenda 
waren o.a. financiën, beleidsplan, organisatie en 
rapportages. Dit jaar is een rooster van aftreden voor 
de leden van Raad van Toezicht vastgesteld. Ieder 
jaar per 1 juli treedt 1 lid volgens rooster uit en per die 
datum treedt een opvolger aan. 

De Raad van Toezicht bestond in het afgelopen jaar uit 
de volgende personen: 
•  De heer D.H. Schut - Voorzitter; 
•  De heer J.M. van Dijk - Lid; 
•  Mevrouw E.H.W. Janssen-Van Katwijk - Lid; 
•  Mevrouw F.J. van Wijk - Lid; 
•  De heer M.B. van Wijk - Lid.

VRIJWILLIGERS & STAGIAIRES
Ook in 2020 zijn de stagiaires en vrijwilligers weer 
belangrijk voor GIGANT geweest. Gemiddeld werken er 
135 vrijwilligers bij GIGANT. Op basis van uren inzet is 
dat gemiddeld een omvang van 79 fte per jaar. 

We zijn verder gegaan met het specialiseren van de 
vrijwilligers. De verschillende teams van vrijwilligers 
hebben nu ook een eigen coördinator. Dit was even 
wennen, maar de organisatie staat inmiddels als een huis.

2020 was een lastig jaar voor onze vrijwilligers. Door 
de sluitingsperiodes vielen de werkzaamheden voor 
hen weg en daarmee ook een deel van hun sociale 
contacten. Geprobeerd is hen bij GIGANT betrokken te 
houden. Ook is een aantal vrijwilligers tijdelijk gestopt 
vanwege de risico’s door corona. Maar de belangstelling 
voor werken bij GIGANT blijft. Een wervingsactie leverde 
in korte tijd 6 nieuwe vrijwilligers op!

Dit jaar hebben 5 stagiaires hun stage bij ons 
doorlopen, 4 bij techniek en 1 bij marketing. Zoals 
altijd hebben zij eerst het interne opleidingstraject 
gevolgd. Daarna worden de techniekstagiaires normaal 
gesproken ingezet bij producties. Echter, tijdens de 
twee lockdowns hebben ze ook geholpen met het groot 
onderhoud van de technische voorzieningen en het 
aanpassen van de muziekstudio. De marketingstagiaire 
heeft haar bijdrage aan het marketingteam kunnen 
leveren, ondanks de lockdown.

ORG
ANIS
ATIE

Verklaring toename 2019 medewerkers in dienst:  
in plaats van uitzendkrachten is de flexibele schil horeca personeel uitgebreid.

Verklaring afname 2020 medewerkers in dienst:  
door reorganisatie begin 2020 is van een aantal medewerkers het arbeidscontract ontbonden.
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FINAN
CIËN

BEGROTING € 201.251

NETTO BATEN -/- € 285.432

LASTEN + € 721.145

FIN. LASTEN + € 2.235

ACTIVA 2020 2019 PASSIVA 2020 2019

€ € € €

Materiële vaste 
activa

220.699 248.092 Eigen 
vermogen

95.188 -544.011

Voorraden 14.082 31.448 Langlopende 
schulden

59.695 82.047

Vorderingen 194.196 116.402 Kortlopende 
schulden

844.423 857.344

Liquide middelen 570.329 226.993 Reorganisatie 0 227.555

Totaal activa 999.306 622.935 Totaal passiva 999.306 622.935

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

STAAT VAN BATEN LASTEN OVER 2020

WERKELIJK BEGROTING WERKELIJK

2020 2020 2019

€ € €

Opbrengsten eigen 
activiteiten

814.399 1.835.309 1.726.719

Subsidiebaten 2.625.234 2.680.038 2.614.800

Overige bedrijfsop-
brengsten

107.957 0 0

3.547.590 4.515.347 4.341.519

Directe lasten eigen 
activiteiten

562.839 1.245.164 1.100.791

TOTAAL NETTO BATEN 2.984.751 3.270.183 3.240.728

Reorganisatielasten 0 0 253.507

Personeelslasten 1.646.067 2.280.551 2.410.907

Huisvestingslasten 389.369 496.500 477.979

Afschrijvingen op mate-
riële vaste activa

102.351 98.201 105.868

Overige bedrijfslasten 203.865 187.545 180.740

TOTAAL LASTEN 2.341.652 3.062.797 3.429.001

Exploitatieresultaat 
voor financiële baten en 
lasten

643.099 207.386 -188.273

Financiële baten en 
lasten

-3.900 -6.135 -3.696

EXPLOITATIERESULTAAT 
NA FINANCIËLE BATEN 
EN LASTEN

639.199 201.251 -191.969

Vennootschapsbelasting 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 
NA VENNOOTSCHAPS-
BELASTING

639.199 201.251 -191.969

Resultaatverdeling:

Mutatie stichtingsver-
mogen

644.518 205.263 -209.767

Mutatie bestemmings-
reserves

-5.319 -4.012 17.798

639.199 201.251 -191.969

RESULTAAT
Zoals aangegeven in de inleiding is GIGANT de 
coronacrisis vooralsnog goed doorgekomen. Het 
resultaat over 2020 is €639.000 positief. Het 
positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van de 
steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. 
Ondanks die steun is het stichtingsvermogen nog 
fragiel. De solvabiliteit bedraagt slechts 10%. 
De aanvullende Corona gelden en het daarmee 
samenhangende sterk positief resultaat zijn daarom 
hard nodig om de continuïteit van de stichting de 
komende jaren te kunnen borgen.

BATEN EN LASTEN
Dankzij de continuering van de gemeentelijke subsidie 
en de diverse steunmaatregelen van de rijksoverheid is 
de daling van onze netto baten beperkt gebleven tot 
€ 285.432. Tegelijkertijd hebben we aan de lastenkant 
de volgende besparing kunnen doen:
•   Overige personeelskosten: € 30.585 
•   Besparing salarissen vast personeel: € 245.965 (o.a. 

later invullen van vacatures)
•  Tegemoetkoming NOW: € 208.484
•   Matching filmfonds is uitgekeerd als huurkorting:     
   € 85.904 
•   Inhuur ZZP’ers en uitzendkrachten: € 149.450 
•   Organisatiekosten: € 757.

De totale besparing van de vaste lasten ten opzichte 
van begroting komt daarmee uit op € 721.145. Het 
grootste deel bij de besparing op de salarissen van 
het vast personeel komt voort uit de reorganisatie in 
2019, de balanspost die daarvoor is gemaakt en de 
bijbehorende vrijval van uren in 2020.  
Ter compensatie van ons negatieve eigen vermogen 
eind 2019 gingen we in de begroting al uit van 
een positief resultaat van € 201.251. De hierboven 
genoemde daling van de netto baten en de besparingen 
hebben vervolgens geleid tot een resultaat over 2020 
van € 639.199. Dit is als volgt opgebouwd:

EIGEN VERMOGEN
Eind 2020 komen we uit op een positief eigen 
vermogen van € 95.188. Een doelstelling die we pas 
in 2025 verwachtten te halen. De nabije toekomst van 
GIGANT is daarmee stabiel, maar niet zorgeloos. Als 
de coronacrisis ook in 2021 lang voortduurt en wij voor 
langere periode gesloten zijn, zal het eigen vermogen 
dat nu is opgebouwd heel hard nodig zijn om het 
verwachte tekort in 2021 op te vangen. 

INVESTERINGEN
De geluid- en lichtapparatuur zijn gefinancierd via 
financial lease met een boekwaarde van € 19.949, 
alsmede de herstructurering van de ICT met een 
boekwaarde van € 18.027 en onder de materiële 
vaste activa opgenomen. De stichting is hiervan geen 
juridisch eigenaar. Op de financieringen is ter zekerheid 
een pandrecht verleend. De overige investeringen in 
2020 bedroegen € 74.958.

CONTINUÏTEIT EN RISICOBEHEERSING
De jaarrekening in het jaarverslag is opgesteld op basis 
van de continuïteitsveronderstelling.
Zoals hierboven genoemd heeft de stichting 
haar negatieve eigen vermogen in 2020 kunnen 
egaliseren en zelfs kunnen aanvullen tot een positief 
bedrag van € 95.188. Een van de belangrijkste 
meerjarendoelstellingen is daarmee behaald.  

Aan GIGANT is voor 2021 een subsidie toegekend ter 
grootte van € 2.653.298. Vanwege de sterk fluctuerende 
liquiditeitsbehoefte keert de gemeente Apeldoorn de 
subsidie ook de komende jaren uit in vijf afgesproken 
termijnen. Uit het oogpunt van risico is hiermee 
verantwoord dat de stichting in de komende jaren 
aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen, 
inclusief de terugbetaling van de oude lening van de 
gemeente Apeldoorn.

Het kan zijn dat in 2021 een daling van het eigen 
vermogen optreedt. Op het moment van schrijven is 
niet duidelijk hoelang de coronacrisis nog voortduurt en 
welk effect dat zal hebben op ons exploitatieresultaat 
over 2021. We gaan uit van een tekort, maar de omvang 
daarvan zal naar verwachting grotendeels opgevangen 
kunnen worden door het eigen vermogen. De verdere 
opbouw van het eigen vermogen vindt vervolgens 
plaats in de periode 2022 en verder, uitgaande van 
een voortzetting van de structurele subsidie in de 
meerjarenbegroting 2021 – 2024.
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BIJLAGE I: 
DEELNEMERSAANTALLEN TALENTONTWIKKELING

WAT DEELNEMERS BEZOEKERS CULTURELE PART-
NERS

ACTIVITEITEN

Werkplaats 200 nvt 6 20

in the band 31 180 8 2

huiskamer 3 30 nvt 1

verhalen van 6 68 nvt 3

concert/livestream 
Dr. Futz

3 29 nvt 1

Rap workshop 
zwerfjongeren

5 nvt nvt 3

Zaaien & Oosten 
podcast^

15 660 nvt 14

Passievrucht* 12 12283 1 2

Podiumrepetitie 10 nvt nvt 2

Cover Sessie 14 nvt 1 3

Studio workshop 3 nvt 1 1

Repetities/studio 
sessies

600 nvt nvt 200

Totaal Gras 
programma

902 13250 17 252

PARTNER 
PROGRAMMA

DEELNEMERS BEZOEKERS CULTURELE PART-
NERS

ACTIVITEITEN

Frequenzy* 8 1.200.000 1 4

Popsport 14 nvt 10 16

Kraamkamer 4 150 1 1

Young055* 9 150 3 3

Totaal partner 
programma

35 1200300 15 24

Bezoekers van projecten met een * zijn views op YouTube
Bezoekers van projecten met een ^ zijn plays op streamingdiensten zoals Spotify



BIJLAGE II: 
DEELNEMERSAANTALLEN CURSUSHUIS DOOR
ONDERWIJSPROJECTEN

PERIODE SCHOOL / TITEL / 
ACTIVITEIT

AANTAL 
LEERLINGEN

FEBRUARI

Uitvoering MIK PP 
Kerschoten

50

Uitvoering PP 
Centrum

50

CM voorstelling 
Sprook

308

Orientatielessen 
MIK PP Kerschoten

60

MAART

CM Animatie 
Lispeltuut

92

Uitvoering SO 
Hofpark

120

DECEMBER

Filmvoorstelling 
PCBS Regenboog

123

Totaal 803

LEERLINGEN PRIMAIR ONDERWIJS IN GIGANT

PERIODE 2020 SCHOOL / TITEL / 
ACTIVITEIT

GROEP AANTAL LLN

FEBRUARI

Sprengeloo klas 3 167

Sprengeloo klas 1 236

CKV-werkplaats 103

KSG Klas 2 60

VC Twello klas 4 10

MAART

Sprengeloo klas 1 en 2 12

SEPTEMBER

KSG klas 1 170

VC Walterbosch VWO 4 84

VC Walterbosch VWO 5 56

OKTOBER

VC Mheenpark klas 1 146

Totaal 1044

LEERLINGEN  VOORTGEZET ONDERWIJS IN GIGANT



WAT DEELNEMERS BEZOEKERS CULTURELE 
PARTNERS

ACTIVITEITEN

EXPOSITIES 50 100 bewuste 
bezoekers en 
1000 in het 
voorbijgaan

1

Helaas moesten door vermindering van het aantal mensen in huis de exposities dit jaar uiterst sober gehouden worden.

PRESENTATIES EN CONCERTEN VAN PART-
NERS

75 205 3 23

Doordat het jaar 2020 een jaar met belemmeringen was, moesten presentaties door cursisten van partners, zangkoren 
en orkesten dit jaar al in een vroeg stadium worden afgezegd. 

AANHAKEN LOKALE INITIATIEVEN EN 
NETWERK

< 300 (Platform 
Amateurkunst)

100 28 30

Cultureel Café 120 + 140 7 2

GIGANT heeft gedurende het jaar weer zo veel mogelijk aangehaakt bij diverse culturele initiatieven en netwerken in de 
stad, met als doel het versterken van cultuurparticipatie.

In 2020 heeft GIGANT voor 5 koren de popzaal ter beschikking gesteld om de coronamaatregelen het hoofd te bieden. 

In 2020 is het Platform Amateurkunst Apeldoorn verder gegaan op de ingeslagen weg. Een onderzoek onder vele ama-
teurkunstenaars naar een digitaal platform is afgerond en de website is klaar.  “Cultuurvuur” is in het leven geroepen, 
gezellige en vooral informatieve netwerkbijeenkomsten met interessante onderwerpen voor de amateurkunst. Cul-
tuurvuur vindt 4 keer p/jaar plaatsvinden waarbij de politiek en de stakeholders ook uitgenodigd zijn. “Coulissen” is in 
vergadervorm twee keer per jaar voor alle aangesloten deelnemers de regiegroep overlegt meerdere keren per maand. 
Bijzonder vruchtbaar was de Cultuurvuur van september, waarbij directeuren van de 6 grote culturele instellingen hun 
aanbod deden aan de amateurkunst. 

De 4 mei herdenking en Jam hebben helaas niet door mogen gaan. 

HaFaBra: wat toegestaan en mogelijk was is gedaan, zo heeft GIGANT er in 2020 voor gezorgd dat de theoretische bij-
scholing en examinering van de landelijke harmonie en fanfare examens “gewoon” konden doorgaan.

GIGANT faciliteert het Cultureel Café, waarbij de artiesten uit de stad en regio komen. Dit jaar hebben een Kindercultu-
reel café en een Cultureel Café twee keer plaats kunnen vinden, beide met volle zalen. 

ONDERSTEUNING VAN DE HAFABRA 
VERENIGINGEN

5 n.v.t. 10 en de koepel 
AMF

voortdurend

GIGANT bevorderde inhoudelijke kennis van leden, heeft besturen geholpen met bestuurs- en lopende zaken, de landelijk 
erkende graadexamens gefaciliteerd, de cursussen voor de theoretische kennis daarvoor en bemiddelde de docenten 
voor het muziekonderwijs.

TALENTPROGRAMMA KLASSIEK 18 n.v.t 4 voortdurend

Het GIGANT Talentprogramma is een regeling speciaal bedoeld voor jonge enthousiaste en getalenteerde leerlingen 
tussen 9 en 18 jaar uit de gemeente Apeldoorn, die muziekles hebben van bevoegde docenten. Dit jaar zijn 18 leerlingen 
goed bevonden, die op algemeen muzikaal gebied beter dan gemiddeld begeleid en gestimuleerd werden. Helaas kon-
den de concerten geen doorgang vinden. 

MASTERCLASS 18 60 7 2

Net voor de zomerstop werd het mogelijk om de voor de leerlingen van de talentregeling uit de klassieke muziekafdeling 
georganiseerde masterclass dag door te laten gaan. Drie landelijk bekend staande masters deden hun best om cursisten 
naar een hoger plan te krijgen. Het gebruikelijke afsluitende concert was deze keer onmogelijk. 

ENSEMBLE REGELING 130 200 6 16

Ter bevordering van het samenspel en de onderlinge verbinding financierde GIGANT ook in 2020 diverse ensembles. De 
ensembleregeling zorgt ervoor dat muzikanten uit de hele stad en van onze partners in allerlei bandjes, orkesten en 
ensembles naast hun lessen, hun muzikale vleugels konden uitslaan. 
De symfonieorkesten J-AJO, AJO en de Speelgroep, net als diverse koren gaven buiten op diverse plekken in de stad 
concerten. Voor de bandjes viel de corona timing net ongunstig, er kon wel samengespeeld of gezongen worden, maar 
vooral online.

BIJLAGE III: 
ACTIVITEITEN & DEELNEMERSAANTALLEN 
AMATEURKUNST
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Figuur 1 Organogram d.d. 20 sep 2020  
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