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INLEIDING
GIGANT is een organisatie die midden in de
samenleving staat en flexibel inspeelt op vragen die
gesteld worden. Uit de gesprekken met de gemeente
en andere stakeholders blijkt grote waardering voor
GIGANT. We zijn een culturele basisinstelling die
goed samenwerkt met allerlei instellingen binnen en
buiten de stad en die de doelen van de gemeente
helpt waar te maken en waarvan de resultaten overal
in de samenleving zichtbaar zijn. Kwantitatief uit dit
zich in een groeiend aantal bezoekers en deelnemers.
Binnen cultuureducatie bereikt GIGANT praktisch alle
scholen met een groot programma aan activiteiten,
waarbij met veel organisaties samengewerkt wordt.
Ondanks corona zijn we ervan overtuigd dat we onze
ambities kunnen waarmaken en ons de komende
jaren verder kunnen ontwikkelen als:
•
•
•

•
•

Filmtheater, met stijgende bezoekersaantallen,
een hoogwaardige programmering van arthousefilms en een aansprekend randprogramma;
Poppodium,
met een
aansprekende
en
vraaggerichte programmering gericht op (inter)
nationale acts en lokaal talent;
Stadspodium, gericht op participatie en
meedoen. Voor kleinschalige programmering
die gemaakt is in Apeldoorn door Apeldoorners,
maar ook voor programma dat door Apeldoorners
naar de stad wordt gehaald;
Dé aanjager en organisator van cultuureducatie
in het primair onderwijs en voortgezet en
speciaal onderwijs;
Bruisend cursushuis voor kunstvak- en
muziekdocenten en hun leerlingen.

Het Filmtheater, het Poppodium, het Stadspodium,
Cultuurwijzer, het participatieteam, het Cursushuis
en het Café: al die delen maken GIGANT. De keuze
om al die onderdelen ieder voor zich te profileren en
verder te ontwikkelen pakt goed uit. Nu we het eerste
jaar van het Meerjarenplan 2021 - 2024 achter de rug
hebben merken we dat GIGANT, ondanks corona, op
de goede weg is.
Net als alle andere culturele instellingen in Nederland
is ook GIGANT in 2021 een aantal keer gesloten als
onderdeel van de coronamaatregelen. Desondanks
slaagden we erin onze kerntaak uit te voeren en
voor Apeldoorn de pop- en filmtheaterfuncties te
verzorgen. In het filmtheater wisten we 40% van ons
reguliere publiek te bereiken. In de popzaal was de
impact groter, daar slaagden we er in 15% van ons
normale publieksbereik te halen.
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Onze
kerntaak
als
stadspodium
voor
cultuurparticipatie werd bemoeilijkt door het
steeds moeten aanpassen en meebewegen met de
beperkende maatregelen en de daaropvolgende

versoepelingen. Voor alle cultuurmakers was het
een moeilijk jaar om samen te spelen, te musiceren
of anderszins je culturele hobby en/of passie uit
te oefenen. De momenten van presentatie, het
zichtbaar maken van wat je kan, waren schaars. Ook
voor onze cultuurmakelaars was het manoeuvreren
om de amateurkunst te ondersteunen. Toch is het
goed gelukt. Het lukte ook dit jaar weer met veel
plezier Cultuur bij je buur online te organiseren. Het
was voor artiesten soms wat wennen zich digitaal te
presenteren vanuit hun eigen huiskamers, maar de
belangstelling van het publiek was groot.
Als de spil voor cultuureducatie in Apeldoorn, een
andere kerntaak van GIGANT, was het in eerste
instantie belangrijk dat het Cultuureducatie Met
Kwaliteit traject 2017-2020 vanwege de beperkende
coronamaatregelen werd verlengd tot aan de
zomer van 2021. Het ontwikkelen van een visie, het
implementeren van cultuureducatie en dit borgen
binnen de school vroeg ook in de afrondende fase
veel aandacht. Het is gelukt dit traject op een
goede manier af te ronden en daar zijn we trots
op. Tegelijkertijd is in 2021 een nieuwe periode
aangebroken: CMK 2021-2024, waarbij nieuwe
scholen zijn aangesloten. Maar ook met de scholen
waar we al mee werkten houden we contact.
Het GIGANT Cultuurmenu programma dat op bijna
alle scholen in Apeldoorn wordt uitgevoerd is
grotendeels doorgegaan, soms in aangepaste vorm
binnen de school en als het echt niet lukte zijn de
programma’s doorgeschoven naar een periode met
versoepelingen.
Als laatste kerntaak is het ook in 2021 gelukt
een bruisend cursushuis voor kunstvak- en
muziekdocenten en hun cursisten aan te bieden. Ook
voor het Cursushuis van GIGANT was het een erg lastig
jaar, maar er waren zeker ook heel veel lichtpuntjes.
Door onze cultureel ondernemers werden, wanneer
het kon, lessen en cursussen aangeboden in de
disciplines theater, dans, fotografie, beeldend,
edelsmeden, klassieke muziek, pop- en jazzmuziek,
acrobatiek/circus, schrijven, mode, popkoor, banden ensemble coaching.  
Bloeiend, het culturele festival ter ere van de opening
van het cursusseizoen, kon helaas niet doorgaan.
Wat wél kon waren de proeflesweken in september.
Daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt
door de docenten én geïnteresseerde Apeldoorners.
Al met al kijken we ondanks corona terug op een
succesvol jaar. Als we onder deze omstandigheden
dit kunnen bereiken, dan belooft dat veel goeds voor
de toekomst van GIGANT!
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CULTUURPARTICIPATIE
Het was een jaar van aanpassen en meebewegen met
de beperkende maatregelen en de daarop volgende
versoepelingen. Voor alle cultuurmakers was het
een moeilijk jaar om samen te spelen, te musiceren
of anderszins je culturele hobby en/of passie uit
te oefenen. De momenten van presentatie, het
zichtbaar maken van wat je kan, waren schaars. Ook
voor onze cultuurmakelaars was het manoeuvreren
om de amateurkunst te ondersteunen. Het lukte
ook dit jaar weer met veel plezier Cultuur bij je buur
online te organiseren. Het was voor artiesten soms
wat wennen zich digitaal te presenteren vanuit hun
eigen huiskamers, maar de belangstelling van het
publiek was groot!
IkToon, de maand van de amateurkunst, kwam ten
aanzien van de beperkende maatregelen te vroeg.
Toch heeft er in een later stadium een grootschalige
amateurkunst presentatie plaatsgevonden in
Orpheus: Coronanoroc. Eén voorstelling door 15
amateurkunstgezelschappen,
koren,
orkesten,
dansgroepen. Dat smaakt naar meer! Ook onze
samenwerking met de zorgorganisaties heeft
door een mooie subsidie van het Fonds voor
Cultuurparticipatie een impuls gekregen. Kunst en
cultuur voor iedereen!
Dus 2022, zet open de deuren van de oefenruimtes,
speellokalen, culturele werk- en broedplaatsen en
vooral ook de podiumzalen, zodat iedereen weer de
kans heeft om te schitteren!

Cultuurparticipatie & inclusie

Dit jaar moesten de plannen voor een doventolk en
maatjesproject voor Cultuur bij je buur weer terug in
de kast, want ook dit jaar was een live editie niet
mogelijk. Om de artiesten toch een podium te bieden
hebben we gezocht naar een online alternatief. Op
zaterdag 17 april vonden er 20 optredens plaats via
Zoom, met 227 online bezoekers. Door gebruik te
maken van het platform Zoom konden de bezoekers
en artiesten elkaar toch zien en (online) ontmoeten.  
Tijdens de Diversity Skills projectweek van New
Rootz (5 t/m 9 juli) volgden 60 jonge statushouders
en jongeren met een migratieachtergrond van de
school Onze Wereld workshops en trainingen om
hun talenten en toekomstkansen te versterken. In
GIGANT kregen de jongeren les in portretschilderen,
film & media en dans. Op 9 juli werden de resultaten
getoond in de theaterzaal.
De bijzondere wandeltheatervoorstelling ‘Op de Tocht’
kon na 2 verplaatsingen plaatsvinden van 23 augustus
t/m 4 september. Tijdens een 2,5 uur durende reis
gingen de bezoekers door de levensverhalen van
4 personen. Samen met een theatermaker vertelden
zij hun verhaal over het thema eenzaamheid. Ook
gingen zij met elkaar in gesprek over dit thema.
In totaal vonden er 18 voorstellingen plaats, voor
256 bezoekers en voor 2 georganiseerde groepen
(Gemeente Apeldoorn met 13 personen en Zone

College met 30 leerlingen). Plezier! Theater, het AZC,
stichting Levenskunst en KORAK herstelplein hielpen
mee bij de realisatie van de voorstelling. In totaal
werkten 20 betaalde krachten en 23 vrijwilligers mee.
In het project ‘KOM, Laat je zien!’ sloegen
Mee Veluwe, De Klup, Stichting InKluZie en GIGANT
de handen ineen met als doel mensen met een
beperking van alle leeftijden en elke afkomst actief
mee te laten doen aan kunst & cultuur in Apeldoorn
en ze zichtbaarheid te bieden. In 2021 vierden
wij de financiële toekenning van het Fonds voor
Cultuurparticipatie om dit project te realiseren en
zetten alle betrokken organisaties hun handtekening
onder de samenwerkingsovereenkomst.
Vijftig ouderen uit Apeldoorn werkten tijdens ‘De
Gouden Dans’ samen aan de voorstelling ‘Koninklijk’
die op 28 november plaatsvond in Theater Orpheus.
Tijdens de repetitieperiode kregen 20 ouderen les
bij GIGANT in het maken van kostuums en fotografie.
Het resultaat was na de voorstelling ook te zien
tijdens de expositie in GIGANT. De Gouden dans was
een samenwerking tussen Orpheus, Paleis het Loo en
GIGANT.
Ook dit jaar vond het Wende café plaats in GIGANT,
twee keer per maand met een gemiddelde van 15
bezoekers per keer. Het Wende café is speciaal voor
mensen met autisme. Toen het café niet live kon
plaatsvinden werd er een online-café gehouden. De
voorstelling van BINT, georganiseerd vanuit Wende
events, moest vanwege de maatregelen voor de
tweede keer verplaatst worden.

Theatergroepen WirWar (voor mensen met (niet)
aangeboren hersenletsel/(N)AH) en Buiten alle
Perken, voorheen ’t Apeldoornse Schaep (voor
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking) repeteerden in 2021 weer in GIGANT.
Theatergroep WirWar werkte met 20 deelnemers
aan een nieuwe voorstelling waarbij media een rol
speelt. Buiten alle Perken werkte met 19 deelnemers
aan een eindvoorstelling in december die helaas
geen doorgang kon vinden.
Winc (werkgroep Intercultureel) is een nieuw
samenwerkingsverband tussen kunst & cultuur
organisaties en organisaties die zich richten op
mensen met een migratieachtergrond. Het doel
van de werkgroep is te zorgen voor meer culturele
diversiteit binnen de kunst en cultuur. Omdat een
dergelijk verband nog niet bestond heeft GIGANT in
2021 verschillende partijen bij elkaar gebracht met
de vraag hierin samen te werken. De aangesloten
partijen zijn Platform Amateurkunst, AZC, Stichting
Present, Stichting Samenspraak, Orpheus, Kemi-Ra,
CODA, Stichting Mondial en drie geïnteresseerde
Apeldoorners.
Een groep meiden uit het asielzoekerscentrum kreeg
ook in 2021 weer 18 keer dansles in GIGANT. Deze
dansgroep is ontstaan in 2020 in samenwerking met
het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Op de Tocht

New Rootz
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KOM, laat je zien!

Talentontwikkeling

Omdat het in 2021 weer lastig was om fysiek samen
te komen hebben we vanaf januari volledig ingezet
op digitaal aanbod. We begonnen het jaar met heel
veel workshops en live podcasts via het platform
Young055. De rapwedstrijd Passievrucht werd
omgezet naar een livestream event en de showcase
avonden Verse Oogst, waarop lokaal talent zichzelf
presenteert, vonden ook plaats als livestream.

Amateurkunst

De
cultuurmakelaar
amateurkunst
(combinatiefunctionaris
amateurkunst)
zorgde
ook in 2021 op verschillende manieren voor
zichtbaarheid van de amateurkunsten, verbinding
en samenwerking. Voor de amateurkunstsector was
2021 een ingewikkeld jaar. Groepsactiviteiten zoals
repetities van koren, orkesten en bandjes konden
een groot deel van het jaar niet plaatsvinden.
Ook voor culturele organisaties zoals OKW, het
Vertelgenootschap of de ondernemers in het
cursushuis van GIGANT was het gedurende lange
tijd niet mogelijk samen te komen. Digitaal samen
repeteren en zoommeetings bleken geen goed
alternatief voor de fysieke ontmoetingen. Gelukkig
was er net voor de zomer weer meer mogelijk en kon
er vanaf september weer gerepeteerd en opgetreden
worden.

Talentontwikkeling 2021 en verder...

Later in het jaar toen we weer open mochten, konden
lokale artiesten gelukkig ook weer het podium
op, werd er volop gerepeteerd en waren er veel
studiosessies. Het digitale aanbod kwam op een
iets lager pitje te staan, maar wat is gebleven is een
mooie mix van digitaal aanbod en projecten waar
muzikanten fysiek bij elkaar kunnen komen. Juist
doordat GIGANT nu de mogelijkheid heeft om ook
videocontent te maken samen met lokale talenten
geeft dat extra mogelijkheden voor ondersteuning
in de ontwikkeling van de talenten. Op deze manier
hebben we toch ook veel positieve dingen gehaald
uit de coronacrisis.

We hadden geluk: op 1 november kon in Orpheus
Coronanoroc plaatsvinden, een multidisciplinair
project over het verloop van de pandemie. Waar 150
Apeldoornse amateurs van theater- en dansgroepen,
harmonie-, fanfare- en symfonieorkesten, koren, een
schoolklas, zangers en individuele musici tegelijk op
de planken stonden. Een enorm omvangrijk, leuk
en geslaagd Apeldoorns project, waarbij Aad van
de Waal en Frans Scholten tekst en regie voor hun
rekening namen en o.a. Wijnand van Klaveren de
muziek verzorgde.

Na de zomer startten we een nieuw project in
samenwerking met Don Bosco. Wekelijks kwamen
hiphop makers bij Don Bosco voor coaching en
begeleiding bij het maken van tracks en het
opbouwen van hun carrière. Ook hebben we weer
twee fietstunnels in Apeldoorn opgeknapt door
middel van Street-art en Graffiti. Hiermee hebben
we een start gemaakt om er ook op dit vlak te zijn
voor jonge makers.

Het Platform Amateurkunst is een grote steun voor
het bereiken van de amateurkunst. Niet alleen is
het een denktank, het regieteam daarvan is ook
een ‘doe-team’. In de afgelopen periode heeft het
platform vrijwel alle doelstellingen behaald die het
zich had voorgenomen en in de komende tijd wordt
nagedacht over hoe en in welke vorm het Platform
nog beter kan aansluiten, zodat het niet overlapt
met de taken van de cultuurmakelaar. De website
van het platform (www.amateurkunstapeldoorn.nl)
werd in maart gelanceerd en reacties geven al in de
korte tijd van het bestaan van de website aan dat
er behoefte aan was. Op de overzichtelijke en zeer
toegankelijke website staan o.a. de diverse oefenen concertruimtes, subsidieregelingen en gegevens
https://www.amateurkunstapeldoorn.nl/
Ga naar rapport 
Google Analytics Alle websitegegevens
van fondsen en gemeentelijke regelingen.

Naast de nieuwe en lopende projecten is in
2021 de herprofilering van Gras afgerond. We
hebben een nieuwe huisstijl, nieuwe website en
voortaan is al het talentontwikkelingsaanbod
van GIGANT vertegenwoordigd binnen Gras.
Ook is de werkwijze van Gras vastgelegd in de
publicatie ‘Talentontwikkeling 2021 en verder’. Deze
publicatie is verspreid binnen het gehele netwerk
van talentontwikkelingspartners in Gelderland en
Overijssel.
In totaal hebben wij toch nog 575 jonge makers,
514 bezoekers en 2.103.100 views op YouTube/Spotify
bereikt. Ten opzichte van vorig jaar een flinke
afname in het aantal bereikte muzikanten als gevolg
van bijna een half jaar sluiting. Maar online zien we
een enorme groei van het bereik, mede doordat we
zoveel online activiteiten zijn gaan doen als gevolg
van de pandemie. Het bereik is bijna verdubbeld!

Doelgroepoverzicht
1 jan. 2021 - 31 dec. 2021

Alle gebruikers

100,00% Gebruikers

Statistiek website amateurkunstapeldoorn.nl
Totaal: 1 678 gebruikers

Overzicht

Samen met het Platform Amateurkunst bereikten
we met de netwerkbijeenkomst Cultuurvuur een
groot deel van de georganiseerde amateurkunst.
Daarnaast was er ook de klankbordgroep Coulissen.
Die groep denkt mee over plannen die zijn gemaakt
door het regieteam van het platform.
De inmiddels bij iedereen bekende Jazzclub GIGANT
opende ook in 2021 weer (beperkt) haar deuren voor
plaatselijke amateurs en de professionele huisband.
In eerste instantie via livestreams en vanaf juni ook
weer, met een beperkte hoeveelheid publiek, in onze
popzaal.
In juni vindt elk jaar IkToon plaats. In de maand van de
amateurkunst ligt de nadruk op de zichtbaarheid van
de amateurkunst. IkToon kwam eigenlijk nog te vroeg,
maar een aantal optredens werd live gestreamd en
ook de IkToon Jazzclub GIGANT vond 3 keer plaats.
Het Jeugd Muziek Concours Oost (JMCO) is een
talentprogramma voor ensembles (tot 21 jaar),
waarin GIGANT participeert samen met vergelijkbare
instituten in Deventer, Almelo, Enschede en Kampen.
De voorrondes vonden digitaal plaats, maar de finale
kon gelukkig live doorgaan met 24 deelnemers.
Amateurkunstverenigingen weten GIGANT steeds
beter te vinden als partner. Dit jaar repeteerden,
waar mogelijk, diverse koren in de popzaal en ook
theatergezelschappen vonden in GIGANT een plek
om te repeteren. Daarnaast faciliteert GIGANT al
jaren de landelijke HaFaBra muziekexamens en de
bijbehorende theoretische lessen. Het aantal leden
van verenigingen dat bij GIGANT examen komt
afleggen, groeit nog steeds en dit jaar is ook een
samenwerking gevraagd vanuit de NOVAM, de koepel
van accordeonisten.
De Culturele Pleinmarkt waar GIGANT al jaren aan
meewerkt, ging niet door in 2021. Maar onder de
vlag van de Culturele Pleinmarkt vond Maestro wel
doorgang. In het project Maestro werd BigBand
Apeldoorn gedirigeerd door een viertal Apeldoorners,
waaronder Nanda Roep en Gerry Verbruggen. De
cultuurmakelaar had hierin een adviserende rol.
Verder werkte de cultuurmakelaar samen met het
Cultureel Café, Rotary Apeldoorn Zuid, de Apeldoornse
Muziekfederatie, de Apeldoornse Korenfederatie, de
Stichting Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn
en zijn stappen gezet om de amateurkunst meer te
betrekken bij het primair onderwijs via Cultuurwijzer.

Gebruikers
400

Meer cijfers m.b.t. talentontwikkeling zijn te lezen in
bijlage I.
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200

j…

maart 2021

mei 2021

juli 2021

september 2021

november 2021

New Visitor
Gebruikers

Nieuwe gebruikers

Sessies

1.678

1.680

2.452

13,9%

Returning Visitor

Meer cijfers m.b.t. amateurkunst zijn te lezen in
bijlage II.
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CULTUUREDUCATIE
CULTUURWIJZER
Het CMK* traject 2017-2020 is vanwege de
beperkende coronamaatregelen verlengd tot aan de
zomer van 2021. Het ontwikkelen van een visie, het
implementeren van cultuureducatie en dit borgen
binnen de school vroeg ook in de afrondende fase
veel aandacht. Het is gelukt dit traject op een goede
manier af te ronden. Tegelijkertijd is een nieuwe
periode aangebroken: CMK 2021-2024, waarbij nieuwe
scholen zijn aangesloten. Maar ook met de scholen
waar we al mee werkten houden we contact. Het
eerste half jaar liepen deze programma’s parallel aan
elkaar, maar vanaf september ligt de focus geheel op
de nieuwe plannen. Met het nieuwe plan richten we
ons naast het primair en speciaal onderwijs nu ook
op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het

*Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) is een
stimuleringsregeling van het Rijk. Doel van de
regeling is het verbeteren van de cultuureducatie
in het basisonderwijs. Sinds 2013 is Cultuurwijzer
penvoerder van deze regeling in Apeldoorn.
Dit heeft o.a. geresulteerd in verbetering van
cultuureducatie op de betrokken scholen,
leerkrachten die zijn geschoold als ICC-er en
de bewuste inzet van cultuureducatie in het
curriculum van de scholen.
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VMBO. Kansengelijkheid is één van de belangrijke
aandachtsgebieden om samen met het onderwijs en
culturele partners aan te werken.
Ook door de combinatiefunctionaris onderwijs wordt
kansengelijkheid onder de aandacht gebracht.
Met name door juist in te zetten op scholen met
een kansenongelijke leerlingpopulatie. De mooie
programma’s die in 2021 zijn gerealiseerd, zijn in
boekvorm gepubliceerd.
Het Cultuurmenuprogramma dat op bijna alle
scholen in Apeldoorn wordt uitgevoerd is grotendeels
doorgegaan, soms in aangepaste vorm binnen de
school en als het echt niet lukte zijn de programma’s
doorgeschoven naar een periode met versoepelingen.
We verlangen ernaar om samen met de scholen en
onze culturele partners weer mooie programma’s
te ontwikkelen en uit te voeren en vanaf nu zonder
beperkingen.

Om de start van de nieuwe CMK periode te
vieren toerde het team van Cultuurwijzer
samen met wethouder Detlev Cziesso en
beleidsadviseur Cultuur van de gemeente
Apeldoorn Julie Flesseman langs de nieuwe
scholen. Elke deelnemende school werd
bekroond met een ‘kwaliteitsstempel’, een CMK
muurschildje, dat op deze dag geplaatst werd.

Cultuurwijzer PO
Cultuurmenu

Voor kinderen van het primair onderwijs organiseren
wij het Cultuurmenu. Een jaarlijks programma tijdens
de basisschooltijd waarbij leerlingen een activiteit
aangeboden krijgen in alle kunstdisciplines.
Hierdoor realiseren wij een duurzame kennismaking
met kunst en cultuur. We bevorderden kunst- en
cultuureducatie in het onderwijscurriculum door
op aanvraag kunsteducatie lessen, activiteiten,
projecten en de begeleiding van leerkrachten
te organiseren. We zijn op 8 primair onderwijs
scholen, twee speciaal onderwijs scholen en
met een kinderopvangorganisatie gestart met
Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK 2021-2024). Er
nemen twee scholen deel met een kansenongelijke
leerlingpopulatie.
We bereikten dit jaar 97% van alle PO-scholen in
Apeldoorn. Cultuurwijzer organiseerde de activiteiten
voor en met het primair onderwijs voor 12.049 unieke
leerlingen, waarbij de uitvoering werd gedaan door
de culturele partners.

Vulkanen

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.
We sluiten met het aanbod steeds meer aan bij de
thema’s en/of onderwerpen die op school spelen.

Hoogtepunten
Thematisch werken op maat:
•
Emotie: Een bezoek aan het Kröller-Müller
Museum en onder leiding van een beeldend docent
op school aan de slag met klei en kleiverf rondom het
onderwerp ingetogen versus uitgesproken in emotie.
De door de kinderen gemaakte werken werden in de
oven van GIGANT gebakken.
•
Milieu: Er is afval van thuis meegenomen
en samen met een beeldend docent zijn door de
kinderen prachtige monsters gebouwd.
•
Vulkanen: De groep werkt aan het thema:
‘De actieve planeet’. Het gaat onder andere over
vulkanen. Geïnspireerd door het werk van Jackson
Pollock werd een vulkaanuitbarsting geschilderd.
•
Techniek: De kinderen leren hoe ze zelf een
lampje kunnen laten branden en maken van uit elkaar
gehaald speelgoed een vuurtorentje of nachtlampje.
•
Wie ben ik: De projectweek van de school
stond helemaal in het teken van de leerling zelf. Wie
ben jij? Tijdens dramalessen, muzieklessen en de
beeldende lessen stond het onderwerp centraal. Er
werden prachtige zelfportretten gemaakt.

Emotie

Wie ben ik

11

Het
Cultuurmenuprogramma
bestond
uit
interactieve dans-, muziek- en toneelvoorstellingen
en
inspirerende
workshops
dans,
toneel,
beeldend, animatie, muziek en literair. Door de
coronamaatregelen zijn in overleg met de scholen en
culturele partners onderdelen ingehaald of digitaal
aangeboden.
•
Animatie: StudioZ had een leskist met online
omgeving ontwikkeld, waardoor de leerkrachten
op school zelf aan de slag konden gaan met het
lesmateriaal.
•
Dans: Dansworkshop online werd door
leerkrachten goed beoordeeld: ‘Knap hoe de docent
online de leerlingen in een fantasiewereld wist te
brengen’.
•
Drama: Voorstelling op school in plaats van
in schouwburg Orpheus: ‘Ondanks de kleine ruimte
die we hadden om de voorstelling op te voeren is het
gelukt om een leuke, grappige voorstelling neer te
zetten. Kinderen zaten op het puntje van hun stoel!’
•
Erfgoed: Workshop op school in plaats van bij
Paleis Het Loo: ‘De kinderen waren enthousiast en
vroegen uit zichzelf door en wilden er meer vanaf
weten. De museumdocent heeft extra veel laten
zien over hoe het paleis er van binnen uitziet. Deze
materialen mochten we ook even in de klas houden
en bekijken. De kinderen hebben hier ook gebruik
van gemaakt.’
•
Literair: Workshop poëzie CODA, reactie
van een docent: ‘Sommige kinderen vonden de
gedichten een beetje ‘raar’. Daar kan ik dan weer
enorm van genieten, fijn om ze kennis te laten
maken met verschillende soorten gedichten. In
deze rare coronaperiode kwamen we alleen aan de
hoofdvakken toe, dus top, fijne aanvulling!’

Bereik Cultuurmenu
Aantal scholen

64

Aantal leerlingen

12.049

Aantal culturele partners
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We bereikten 97% van de scholen (64 van de 66).

Twee jongens na afloop van een
workshop in gesprek:
‘Zullen wij later bij StudioZ gaan
werken?’

Cultuureducatie binnen- en buitenschools
De eerste helft van het jaar konden, op een paar
uitzonderingen na, geen activiteiten plaatsvinden
binnen- en buitenschools. Daarom is het opvallend
dat Cultuurwijzer in de tweede helft toch nog zoveel
scholen en leerlingen heeft weten te bereiken! Daar
zijn we trots op en dat was mogelijk door de inzet
en flexibiliteit van de scholen, de culturele partners
en combinatiefunctionarissen en een (jarenlange)
goede samenwerking die juist in deze tijd van grote
waarde bleek!
We hebben de eerste periode van 2021 aangegrepen
om een publicatie te realiseren: Opbrengsten
Brede Regeling Combinatiefunctie 2020. Om de
zichtbaarheid en bekendheid van de regeling te
vergroten en om met elkaar kennis en ervaring
uit te wisselen. De publicatie werd tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de Prinses Margrietschool
gepresenteerd samen met de lancering van de
kunstroutes in de wijk die met de regeling tot stand
zijn gekomen.
De betekenis
van de
Brede Regeling
Combinatiefunctie voor het primair onderwijs komt
naar voren in drie domeinen:
• Voor
met
name
scholen
met
een
achterstandsproblematiek is de regeling een
vaste waarde om cultuureducatie op school te
versterken voor leerlingen die daar van huis uit
niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen. In
2021 verzorgden we:
- Een naschools programma dans-,
ukelele- en fotografielessen bij de
Ichthusschool;
- Ondersteuning van een interdisciplinair
project van de Meester Lugtmeijerschool
in samenwerking met het Nationaal
Jeugdorkest (NJO) en het Apeldoorns
Jeugdorkest (AJO).
• Een impuls
voor scholen
die een
cultuurcoördinator hebben opgeleid, om hun
cultuurplan uit te voeren. Voorbeelden hiervan in
2021:
- Trainingen voor het geven van
muzieklessen voor het team;
- Aanschaf instrumentarium voor de hele
school voor de muzieklessen.
• Nieuwe projecten aanjagen die inspelen op de
ontwikkelingen in het culturele speelveld van
Apeldoorn, zoals in 2021:
- De ontwikkeling van een cultuureducatief
dagproject door Joji Na School of Arts,
onderdeel van Tim Koldenhof Producties.
Bereik Brede Regeling Combinatiefunctie 2021

12

Aantal scholen

16

Aantal leerlingen

2.456

Aantal culturele partners
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Cultuureducatie speciaal onderwijs en muziek
Een aantal voorbeelden van wat wél kon in 2021:
Regulier onderwijs
Op de Spreng in Ugchelen (een fusie tussen
De Touwladder en De Bouwhof) werd dit jaar
ingezet op structurele fysieke muzieklessen. Groep
1 t/m 6 kreeg wekelijks muzieklessen en groepen
7 en 8 kregen wekelijks instrumentlessen op de
bariton ukelele. Ondanks alles zijn de lessen zo veel
mogelijk wekelijks doorgegaan en nog net voor de
laatste lockdown in december afgesloten met het
maken van een muziekvideo met de hele school. De
muzieklessen worden in 2022 gecontinueerd.
Bereik
Aantal scholen

1

Aantal leerlingen

316

Aantal culturele partners

2

Speciaal onderwijs
VSO De Zonnehoek is een cultuurprofielschool
waar gewerkt wordt aan structurele kunst- en
cultuureducatie aanbieden binnen de school. Het
pilotproject “Toekomstmuziek” met als belangrijkste
doelstelling, ‘het goed creëren van een culturele
infrastructuur’, heeft in 2021 een herstart gekregen
nadat zij in de 1e lockdown van 2020 noodgedwongen
moest stoppen. Ook in 2021 waren er coronahobbels,
met name in de laatste maanden, maar over het
geheel genomen zijn er mooie vorderingen gemaakt.
Met name in het creëren van meer draagvlak, zowel
bij het team als bij de leerlingen. Er is een mooi
format ontwikkeld dat ook in 2022 wekelijks ingezet

wordt. Bijzonder is dat de lessen een mix zijn van
interne en externe docenten en dat de leerlingen
zelf kiezen en betrokken worden bij hun persoonlijke
invulling.
Bereik
Aantal scholen

1

Aantal leerlingen

104

Aantal culturele partners

3 (+ 5 intern)

Mix regulier en speciaal onderwijs
Het Kristal Leerorkest is een mix van de groepen 6
van 2 speciale en 2 reguliere basisscholen die samen
muziek maken. Muziek is hier het middel om te
verbinden en samen te werken en zo elkaar beter te
leren begrijpen. 2021 was een behoorlijke uitdaging
door corona maar de structurele wekelijkse les is toch
zoveel mogelijk in stand gehouden. Een mooi gevolg
van deze tijd was de mogelijkheid om een inhaalslag
in de samenwerking te maken binnen het team wat
bestaat uit 3 nieuwe externe muziekdocenten en
oude en nieuwe vrijwilligers. Naast de samenwerking
is ook het format van de lessen aangepakt met ook
hier een beter resultaat. Dit alles heeft geleid tot
een beter fundament in de samenwerking met de
scholen én binnen het team. Er wordt dan ook met
vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst
gekeken.
Bereik
Aantal scholen

4

Aantal leerlingen

108

Aantal culturele partners

3 (+ 5 vrijwilligers)
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Samenwerking
Vanuit ons
netwerk ontstaan
ook mooie
samenwerkingen. Een van die samenwerkingen heeft
geresulteerd in de werkgroep “muziekonderwijs
speciaal onderwijs”. Een landelijke en provinciale
samenwerking met als doel om het muziekonderwijs
voor speciaal onderwijs beter in kaart te krijgen,
zichtbaarder te maken en door de dwarsverbanden
in samenwerking ook efficiënter te werken.
Initiatiefnemer is de organisatie Meer Muziek in
de Klas. Daarnaast zijn er meerdere organisaties
betrokken zoals Cultuur Oost, LKCA, maar ook
vertegenwoordigers
uit
vakopleidingen
en
andere centra voor de kunsten. Een van de mooie
koppelingen die direct te maken was vanuit dit
samenwerkingsverband was de aanwezigheid
van leerlingen met een ernstige meervoudige
beperking van Het Kroonpad tijdens het jaarlijkse
Kerstgala van Meer Muziek in de Klas dat dit jaar
plaatsvond in Omnisport. Ook mooi om te vertellen
is dat het lopende CMK traject op Het Kroonpad het
cultureel klimaat dermate positief heeft bevorderd
,dat zij de uitnodiging om aanwezig te zijn graag
hebben aangenomen. Dit zou een paar jaar geleden
ondenkbaar zijn geweest.
Bereik

Cultuurwijzer VO

In samenwerking met het voortgezet onderwijs zijn
voor 2021 voortvarend cultuurprogramma’s gepland.
De agenda’s van de scholen waren gevuld met
activiteiten. Helaas zijn op een enkele activiteit na
alle programma’s geschrapt. De eerste 5 maanden
was het nauwelijks mogelijk een activiteit door
te laten gaan. Online hebben leerlingen nog met
externe kunstdocenten gewerkt, maar grotendeels
alle programma’s zijn geannuleerd. In juli was er
gelukkig weer de mogelijkheid om op locatie en op
school kunstdocenten te ontvangen.
De overheid heeft er in de tweede helft van 2021
voor gezorgd dat het onderwijs open bleef en dat
onderwijsactiviteiten lang door konden gaan. Vanaf
de start van het nieuwe schooljaar tot aan half
december hebben 9 scholen in samenwerking met
Cultuurwijzer diverse programma’s georganiseerd.
Dit varieerde van lessenseries popband, producen en
rap op school tot film en theaterbezoek in GIGANT
en Orpheus. “De live beleving van kunst en cultuur
staat ver boven de online beleving”, zo sprak een
docent podiumkunsten Sprengeloo.

Scholen

9 (van de 14)

POPPODIUM
2021 was zoals bekend een bijzonder leeg jaar
voor live popmuziek; de maatregelen rondom de
coronapandemie maakten dat het voor het grootste
deel onmogelijk was om op structurele basis
popprogramma aan het publiek te tonen.
In eerste instantie waren we van plan de ‘Seated
Specials’, de intieme concertreeks voor zittende
bezoekers zoals we die in het najaar van 2020 waren
gestart, in het begin van 2021 door te zetten. Door
de eerste maanden werd echter al een streep gezet
nog voordat het jaar begonnen was. Gelukkig kwam
in de late lente het licht terug. In juni hebben we een
aantal mooie concerten mogen organiseren van o.a.
indierockband Voltage, blueslegende Erwin Java en
de ‘ball-folkers’ van Ball Noir. Bijzonder in juni was
ook de samenwerking met Orpheus, waarmee we
het programma ‘Roos Maakt Vrienden’ ontwikkelden.
Muzikant Roos Blufpand kreeg de kans een bijzonder
muzikaal programma samen te stellen en unieke
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het leverde
twee prachtige avonden op in Orpheus en GIGANT.

Eind september ging het licht nóg feller schijnen;
onder voorwaarden mochten we de zaal weer
vullen met staand publiek, wat betekende dat onze
reguliere programma’s doorgang konden vinden. In
de zes weken die deze “euforische” periode duurde,
presenteerden we meerdere uitverkochte producties,
met concerten van Blaudzun en Stones Sessions als
unieke hoogtepunten. Ook de danceavonden liepen
als een trein en de baromzet in oktober was de
hoogste in de geschiedenis van GIGANT. Het toonde
ons dat het publiek er absoluut nog zin in heeft:
een geruststellende en hartverwarmende gedachte.
Begin november vond het jaarlijkse Brainstorm
Festival plaats, met metal- en heavy bands uit alle
windstreken. Ook daar werd een bezoekersrecord
gehaald. Daarna, na een prachtige show van Lucifer op
13 november, doofde vanwege de coronamaatregelen
het vlammetje in de popzaal voor de rest van 2021
weer even uit.
Aantal producties

31

3.118

Aantal bezoekers

4.916

Culturele partners

35

Aantal keer uitverkocht

11

Activiteiten

32

Aantal scholen

1

Leerkrachten / docenten

96

Aantal leerlingen

20

Leerlingen

Aantal culturele partners

8

Cijfers deelnemersaantallen VO en PO zijn te lezen
in bijlage III.

“De live beleving van kunst en
cultuur staat ver boven de online
beleving”
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FILMTHEATER
Na het jaar 2020 met de vele coronabeperkingen was
er de hoop dat we in 2021 de stijgende lijn weer konden
oppakken die de eerdere jaren had gekenmerkt.
Maar 2021 startte met een volledig gesloten culturele
sector en het schuiven met filmtitels en de dans
om de beschikbare doeken tijdens de momenten
van heropening begon opnieuw. Nadat we op 15
december 2020 dicht waren gegaan, mochten op
woensdag 9 juni 2021 de bioscopen en filmtheaters
de deuren weer (beperkt) open. We vertoonden
in 2021 184 filmtitels (1.845 vertoningen) waarvan
9 kinderfilms (32 vertoningen) en ontvingen in totaal
17.057 filmbezoekers (waarvan 1.369 via Picl).
De top 3 best bezochte films in GIGANT:
1
The Father		
2.384 bezoekers
2
Druk			1.347 bezoekers
3
Supernova		
645 bezoekers
Naast onze reguliere programmering hebben we
ook meteen de woensdagmorgen voorpremière
filmvertoning voor onze vrijwilligers weer opgepakt
en zijn we de winnaars van de Oscars, in stilte
uitgereikt op 26 april, gaan vertonen, waaronder
Nomadland, The Father, Sound of Metal, Promising
Young Woman en Minari.
We deden mee aan IFFR op locatie met de vertoning
van hun openingsfilm The World to Come. En we
vertoonden het retrospectief van Wong Kar Wei met
de films Fallen Angels, Chunking Express, Happy
Together en In the Mood for Love.
De Buitenfilms beperkten zich tot één geslaagde
week in augustus: op 24, 26 en 28 augustus
vertoonden we respectievelijk de films A Christmas
Gift From Bob, La dea fortuna en Thelma & Louise.
In september vertoonden we de Apeldoornse
documentaire Wappie in aanwezigheid van de
regisseur en het Apeldoorns echtpaar dat centraal
stond. In deze maand vond ook de eerste succesvolle
reeks Buitenfilms bij Paleis Het Loo plaats i.s.m.
GIGANT. We programmeerden hier de films The Kings
Gardens, Victoria and Abdul, The Favourite en A Royal
Affair. Op 24 september startte het Nederlands
Filmfestival en ook dit jaar was er weer een landelijk

programma in de filmtheaters als compensatie voor
de beperkte zaalcapaciteit. Naast de openingsfilm
Mijn vader is een vliegtuig zijn ook The Photograph,
Do Not Hesitate, The Spectacular, (R)Evolutie,
Drijfzand en de slotfilm Nr. 10 vertoond in GIGANT.
The Kid van Charlie Chaplin vierde zijn 100-jarig
bestaan in oktober en dit was aanleiding om alle
Charlie Chaplinfilms te digitaliseren. Wij hebben de
hele reeks vertoond met wekelijks een nieuwe titel.
November stond in het teken van de 4-delige
filmcursus All Over the World die werd aangeboden
i.s.m. Koning Film, een filmcollectief van
filmdeskundigen. De cursus vertelde over de globale
filmgeschiedenis en liet de bezoeker genieten
van filmfragmenten van toen en nu. Ook vond in
november IDFA Extended plaats met de openingsfilm
Four Journeys, Mr. Bachmann and his Class, Bigger
Than Us en Turn Your Body To the Sun.

The Father

Natuurlijk
hebben
we
ook
onze
vaste
programmaonderdelen,
beperkt,
aan
kunnen
aanbieden, waaronder de nabesprekingen met OKW
en Bram Rutgers, Movies that Matter, Boek & Film,
Ontbijt & Film en er is een start gemaakt met Live on
Screen: een live concert van Cliff Richard.
GIGANT is sinds 2021 aangesloten bij Cineville, het
landelijke platform voor iedereen die houdt van film.
Met een Cinevillepas kijken bezoekers elke maand
onbeperkt films bij aangesloten filmtheaters en
bioscopen door heel Nederland. In 2021 bezochten
204 unieke Cinevillepashouders samen 704 keer ons
filmtheater.

Buitenfilm:
A Christmas Gift
from Bob

Met het online platform Picl is het mogelijk om een
uitgebreide selectie films uit het filmtheater thuis te
bekijken. Tijdens de lockdowns was dit een perfecte
manier om onze bezoekers toch te verblijden met
een prachtig filmaanbod. Via onze eigen Piclpagina
zijn er in 2021 1.369 films bekeken.
Top 3 Picl titels
1
Police 				
42 views
2
The Burnt Orange Heresy
39 views
3
De beentjes van Sint Hildegard 37 views

Supernova
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CURSUSHUIS
Ook voor het Cursushuis van GIGANT was het een
erg lastig jaar, maar er waren zeker ook heel veel
lichtpuntjes. Door onze cultureel ondernemers
werden, wanneer het kon, lessen en cursussen
aangeboden in de disciplines theater, dans,
fotografie, beeldend, edelsmeden, klassieke muziek,
pop- en jazzmuziek, acrobatiek/circus, schrijven,
mode, popkoor, band- en ensemble coaching.
Voor mensen met een geestelijke of lichamelijke
beperking was er “Buiten alle Perken” (voorheen
‘t Apeldoornse Schaep), voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel was er Theatergroep
WirWar en voor mensen met Parkinson werd “Dans
met Parkinson” aangeboden.
Daarnaast faciliteerde het Cursushuis ruimtes
voor leuke, leerzame en creatieve workshops of
cursusdagen voor kinderen van primair en voortgezet
onderwijs, en cursussen voor leerkrachten, orkesten
en externe verenigingen zoals o.a. OKW, toneelgroep
Graficus, SPM-A, AMF en COA.

Bloeiend, het culturele festival ter ere van de opening
van het cursusseizoen kon helaas niet doorgaan. Wat
wél kon waren de proeflesweken in september. Daar
werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt door de
docenten én geïnteresseerde Apeldoorners.
Ook al was samenwerken- of spelen in een groep niet
mogelijk, toch bleven de docenten online uitdagende
opdrachten aan cursisten geven om zo thuis hun
hobby zo goed mogelijk te kunnen blijven beoefenen.
Ook hebben we met de GIGANT Talentregeling
geprobeerd talent te blijven stimuleren, net als een
aantal bands en koren. Deze konden een periode dan
wel niet samenspelen of zingen, maar werden door
inventieve digitale oplossingen van onze partners
toch cultureel geactiveerd.

Zie voor de aantallen van de deelnemers vanuit het
onderwijs bijlage II.
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VERHUUR /
STADSPODIUM
In het eerste half jaar konden vanwege de geldende
maatregelen geen verhuringen plaatsvinden. Er
waren nagenoeg geen aanvragen vanuit de regio
voor het gebruik van de faciliteiten van GIGANT. De
situatie was onvoorspelbaar en daarmee ongrijpbaar.
De met zorg samengestelde agenda voor 2021 werd
aangepast, waarbij zo veel mogelijk programma’s
werden verschoven naar een later tijdstip en een
ruim aantal verhuurprogramma’s helemaal uit de
planning werd gehaald.

Een vast aantal basisscholen kwam net voor de zomer
hun groep 8 eindmusicals opvoeren waarvoor de
rode loper natuurlijk werd uitgerold en de ballonnen
opgeblazen!

Een eerste lichtpunt was de samenwerking met
Veluws College Walterbosch in april. Het inrichten
van een expositie rondom examenwerken van de
leerlingen HAVO en VWO was een welkome bezigheid
voor zowel de leerlingen als voor GIGANT. Muren vol
creativiteit van jong talent waren het gevolg. Het
succes heeft geresulteerd in een vaste jaarlijkse
samenwerking.

De overlap die de afdeling Verhuur heeft met het
maken van programma voor het Stadspodium binnen
de mogelijkheden van vestzaktheater De Walvis was
terug te zien in een eerste voorstelling van Theater de
Toverkist. Dit interactieve kindertheater speelde eind
november een sinterklaasvoorstelling die in 2022 een
vervolg krijgt met een aantal nieuwe voorstellingen.
Zo ontstaat er een vast aanbod van kindertheater
binnen het totaalaanbod van het Stadspodium.

In
de
zomermaanden,
toen
de
deuren
verder open mochten, vonden ook de lokale
samenwerkingspartners hun weg terug naar
GIGANT. Zoals bijvoorbeeld Nationale Jeugdorkesten
Nederland (NJON) met haar repetities voor
de jaarlijkse muziekzomer, gevolgd door een
uitverkochte voorstelling van hun artist in residence
saxofonist en multi-talent Kiki Sprangers.

Een eerste samenwerking was er met het Gilde van
Goudsmeden voor hun jaarvergadering in GIGANT en
voor de lokale theatergroep Hoop Gedoe die op twee
avonden hun spel opvoerden in een uitverkochte
theaterzaal.

Er is een start gemaakt met de ondersteuning van de
docenten van het Cursushuis door hen te begeleiden
in het aanbieden van (commerciële) workshops met
GIGANT als faciliterende factor en de docent als
aanjager en initiator.
Orkest De Ereprijs bracht wegens de beperkingen
geen Young Composers op het podium van GIGANT dit
jaar maar in het najaar was er wel een volle zaal voor
een concert: Re-Generation #1: Personal Cultures.

“Voor deze voorstelling zijn componisten uitgenodigd
om nieuwe composities te schrijven die genres en
generaties met elkaar verbinden. Met deze nieuwe
stukken voor Orkest De Ereprijs bieden ze een
verdiepend inzicht in achtergronden en herkomsten.
Luisteraars van verschillende culturen en tradities
kunnen elkaar hier tegenkomen in een stroom van
nieuwe muzikale versmeltingen. Deze concertserie
genereert nieuwe verbindingen dwars door tijden en
culturen.”
Bron: website De Ereprijs

Nu de deuren weer zijn geopend en de vooruitzichten
gunstig lijken ziet de afdeling verhuur het aantal
aanvragen weer aantrekken naar een normaal
niveau. Er is vanuit de regio veel interesse voor ons
podium. De kunst is nu de balans te vinden binnen
het totaalprogramma van GIGANT zodat de lokale
initiatieven en mooie samenwerkingen het podium
krijgen dat ze verdienen. 				
						
Men was voorzichtig met plannen en vooruitkijken dit
jaar. Toch kunnen we terugkijken op een goed jaar. Het
aantal culturele verhuringen is gestegen ten opzichte
van vorig jaar door onder meer een geïntensiveerd
contact met het NJON en het nieuwe project ‘Hé,
Mister Parkinson’ van Eltjo Herder. Positief opvallend
in de zakelijke verhuur is nieuwe partner het Gilde
van Goudsmeden en de mate waarin de gemeente
Apeldoorn haar weg vindt naar GIGANT.

Verhuur in cijfers
Producties

Doorgang

Geannuleerd

Culturele aanbieders incl. partners

44

63

Zakelijke partners

8

10

Totaal

52

73

Totaal aantal bezoekers

Aanwezig

Geschat gemis

Culturele verhuur

804

3343

Zakelijke verhuur

212

696

Totaal

1.016

4.039

Omzet verhuur 2021
Culturele verhuur

€ 7.517,34

Zakelijke verhuur

€ 8.121,20

Totaal

€ 15.638,54

Ter vergelijking de cijfers uit 2020
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Verhuur 2020

Omzet

Bezoekersaantal Producties

Culturele verhuur

€ 13.549,00

2.535

24

Zakelijke verhuur

€ 1.218,00

196

4

Totaal verhuur 2020

€ 14.767,00

2.731

28
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FACILITAIR
Horeca

Het horecateam van GIGANT heeft zich in 2021, ook
tijdens lockdowns, van haar beste kant laten zien.
Er werd onderhoud gepleegd aan het café, er werd
zelf limoncello ontwikkeld die sinds 2022 te koop is
in ons café, we hadden een inspiratie-uitstap naar
Amsterdam (Melkweg, Paradiso, Oedipus, Brouwerij
‘t IJ) en natuurlijk stonden we klaar voor onze gasten
in café en foyer.
Na de reorganisatie is in 2021 de functie Eerste
Horecamedewerker ontstaan. Het team van eerste
horecamedewerkers draagt operationeel zorg
voor de algehele coördinatie van de verschillende
producties in het gebouw op de vloer. Dit team werkt
aan de hand van het draaiboek aangeleverd door
de productiecoördinatoren. Daarnaast is het team
medeverantwoordelijk voor het zorgvuldig uitdragen
van het horecabedrijf. Op dit moment zijn er zes
eerste medewerkers horeca verantwoordelijk voor
alle producties in het pand en de caféavonden en zijn
er drie eerste medewerkers horeca verantwoordelijk
voor alle werkzaamheden rondom de filmfoyer.
Hun rol is gelijk cruciaal en onmisbaar gebleken in
de weinige weken dat GIGANT haar deuren mocht
openen.
De eerste horecamedewerkers worden aangevuld
met een gezellig team horecamedewerkers van jong
en oud die doen wat zij het liefste doen: bezoekers
een onvergetelijke avond bezorgen, bijzondere bieren
en wijnen verkopen en veel plezier hebben achter de
bar.
Onze horeca werkte ook in 2021 veel samen met
lokale leveranciers: Hopdonders, het Kaaslokaal,
Vintake, Puik Bieren, HANOS. Daarnaast is Heineken
een partner van formaat, ook op inhoudelijke
thema’s zoals duurzaamheid en trends. In 2021 zijn
we begonnen met een samenwerking met de lokale
brouwerij Puik Bieren. Een nieuw brouwsel en 1000
liter van het goudgele blondbier ‘Hop ‘n Roll Junkie’
is hier de uitwerking van. Geboren uit de collectieve
liefde voor muziek en Herman Brood belooft dit een
vruchtbare samenwerking voor de lange termijn.
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Duurzaamheid is voor onze horeca belangrijk. Daarom
nodigden we zoals elk jaar ook in 2021 Zero Waste
Apeldoorn uit voor een rondje GIGANT om met ons
mee te denken over wat er nog te verbeteren is. We
zijn gestopt met melkcups, suikerzakjes, honingcups,
zacht plastic en deze producten zijn vervangen door
herbruikbare/hervulbare opties. De kleine kaart
is daarnaast op de klassieke bitterbal na volledig
vegetarisch.

Productie

Ook voor productie stond 2021 in het teken van
corona. De grootste uitdaging lag in het meebewegen
met de steeds veranderende maatregelen, met als
doel zoveel mogelijk programma (in aangepaste
vorm) te kunnen faciliteren. Er werd nagedacht
over alles van capaciteit en backstageruimte, tot
ticketcontrole en communicatie, waarbij dit veelal
per productie verschilde. Daarnaast lag er ook een
grote rol voor de coördinatoren in het meedenken met
de programmamakers, die door de maatregelen hun
programma in een nieuwe vorm konden presenteren.
Een mooi voorbeeld hiervan is de Inspiratiedag van
Cultuurwijzer. Normaal gesproken een grote productie
in meerdere ruimtes bij GIGANT, met verschillende
sprekers en lekker eten en drinken. In 2021 is deze
dag volledig digitaal gegaan, met interactieve
presentaties die deelnemers online konden volgen
en goedgevulde goodiebags die aan huis werden
bezorgd.
Daarnaast maakten we veel gebruik van livestreams
ter vervanging van de concertbeleving en de studio
werd goed benut voor het opnemen van verschillende
podcasts.
De focus op wat er wél mogelijk was heeft ertoe
geleid dat we, ondanks een sluiting van 6 maanden,
toch nog ruim 200 producties in de volledige
programmabreedte hebben kunnen faciliteren.
De gedeeltelijke sluiting gaf ook kansen op een
heel ander vlak. Omdat de Popzaal en Theaterzaal
tijdelijk niet gebruikt werden kon er een start worden
gemaakt met het opfrissen van de kleedkamers.
De kleedkamers van de Theaterzaal zijn opnieuw
geschilderd en ingericht. De kleedkamer van de
Popzaal staat voor zomer 2022 op de planning.
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Beheer & onderhoud

Techniek

Het gaat goed met GIGANT, maar ons Huis voor
Schoone Kunsten aan de Nieuwstraat heeft een
sterke upgrade nodig. Het is van binnen niet meer
van deze tijd.

De in 2020 ingezette professionalisering van onze
techniekafdeling is zijn eerste volledige jaar ingegaan
en loopt ondanks de vele lockdowns volgens schema.
Om meer filmvertoningen te kunnen realiseren is
ervoor gekozen de capaciteit van het techniekteam
uit te breiden met een vaste freelancer. Ook is er
een herverdeling van de werkzaamheden geweest
in 2021, om zo alle facetten van GIGANT goed te
kunnen bedienen. Om deze herverdeling te kunnen
doen is er o.a. een interne scholing van het vaste
personeel geweest, zodat iedereen elkaar kan
vervangen voor elke discipline. Daarnaast is er met
het oog op de toekomst een grote stap gemaakt in
het opleidingstraject voor stagiaires. Er is meer tijd
voor vrijgemaakt, er is een intern opleidingstraject
geschreven en de banden met de diverse relevante
opleidingen zijn aangehaald.

Het pand is van de gemeente. Beheer en onderhoud
zijn al jaren een zorgpunt en dat was in 2021 niet
anders. Wel is er in 2021 constructief overleg gestart
met Accres, de organisatie die namens de gemeente
het pand beheert. Ons gebouw wordt intensief
gebruikt en door het ontwerp en de gebruikte
materialen heeft het beheer relatief veel aandacht
nodig.
Ook de brandveiligheid laat te wensen over.
Er is een door de gemeenteraad vastgesteld
verbouwingsbudget van € 400.000 om hier iets aan
te doen maar de uitvoering heeft op moment van
schrijven (maart 2022) nog niet plaatsgevonden.
GIGANT wordt wel goed betrokken bij de vordering
van de verbouwplannen en regelmatig geïnformeerd.

De Popzaal heeft in 2021 weinig actie gezien, maar
is zeker niet vergeten. Tijdens de (gedeeltelijke)
lockdowns is tijd en ruimte geweest om de analoge
infrastructuur een upgrade te geven voor de komende
10 jaar.
In de Theaterzaal is het lichtgrid vervangen
door nieuwe zwarte trussen en daarbij horende
ophangpunten die in de kap gemonteerd zijn en
daardoor een rustiger beeld op het toneel geven voor
zowel voorstellingen als filmvertoningen.

Balie
De eind 2020 aangeschafte broadcastapparatuur is
meteen aan het begin van 2021 in gebruik genomen
en veelvuldig ingezet voor podcasts, concerten en
o.a. een debat voor het partijvoorzitterschap van een
landelijke politieke partij. Net als vele andere zalen
in Nederland deed GIGANT ook de sprong in het
diepe wat betreft deze nieuwe techniekvertakking
die voorheen primair aan Hilversum toegeschreven
werd. De leercurve werd vergemakkelijkt met dank
aan freelancers van het mediapark die dit voorzagen
en zichzelf geschoold hebben in het onderwerp.
Sinds 2021 kan GIGANT dus ook een professionele
live uitzending faciliteren en voegt dit toe aan het
al brede portfolio van technische mogelijkheden,
personeel en faciliteiten.

Naast de al bekende coronamaatregelen kwam
er in 2021 ook het coronatoegangsbewijs bij. Het
scannen van het CTB was een extra taak voor onze
baliemedewerkers, naast hun vaste werkzaamheden.
Dit zorgde bij de balie van GIGANT voor extra drukte
en soms ingewikkelde situaties. Toch zorgden zij
er samen voor dat onze bezoekers zich welkom
voelden en goed geïnformeerd werden over alle
facetten van ons bedrijf. Om de baliemedewerkers te
ondersteunen in hun functie volgden ze in 2021 een
training gastvrijheid.

De afdeling filmtechniek heeft in 2021 afscheid
genomen van het handmatig starten van films en
werkt sinds dit jaar met vooruit gemaakte schema’s.
Ook is er met behulp van onze technische partners
voor gezorgd dat de systemen eenvoudig vanuit
huis door onze operateurs bediend kunnen worden.
Hiermee kunnen we ca. 90% van de storingen
telefonisch of op afstand afhandelen en gaat er geen
kostbare tijd verloren.

Het Café beschikt nu over een volledig modern en
nieuw integraal geluidsysteem. Zowel geschikt
voor horeca als voor concerttechniek en met veel
gebruiksgemak. Het systeem is één met de ruimte en
zorgt voor een homogeen geluid door het gehele café.
Ook is hierbij rekening gehouden met het beoogde
techniek netwerk wat uiteindelijk geluid, lichtsturing
en video door het gehele pand kan verzorgen.
Om ervoor te zorgen dat theaterzaal de Walvis voor
ieder eenvoudig en snel te gebruiken is zonder
tussenkomst van een technicus, is besloten de
techniek van de zaal zoveel mogelijk te automatiseren.
Door deze automatisering is het mogelijk een breed
scala aan voorstellingen en cursussen te bedienen
in deze zaal en de gebruikers de kosten van een
technicus te besparen. Dit garandeert ook de
laagdrempeligheid van deze zaal.
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De vernieuwing van de Studio was begin 2021
al voltooid. En door de vele lockdowns werd al
snel duidelijk dat deze plek uitermate geschikt
is
voor lokaal georganiseerde podcasts en
muziekprogramma’s. Om hierin te voorzien heeft
de studio er medio 2021 een belichtingsplan bij
gekregen.
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MARKETING
Het jaar 2021 was voor het marketingteam, net als
voor ieder ander binnen GIGANT, bijzonder. Door de
wisselende coronamaatregelen was het programma
veranderlijk. Lange tijd was er geen of amper
programma, soms kon er met flinke beperkingen
meer plaatsvinden en voor korte tijd mocht zelfs bijna
alles weer. Dit alles zorgde ervoor dat een deel van
de plannen die voor 2021 klaarlagen op een andere of
meer kleinschalige manier uitgevoerd moest worden.
Zo staat in het marketingplan 2020 - 2024 dat de
focus in deze jaren ligt op persoonlijke storytelling,
afgestemd op de verschillende bedrijfsonderdelen
binnen GIGANT (poppodium, filmtheater, stadspodium
en cursushuis). Maar doordat GIGANT niet constant
open was en er ook niet consequent programma
ingepland stond, was het moeilijk om écht te werken
aan deze storytelling. Toch heeft het marketingteam
op een aantal belangrijke punten slagen gemaakt. Zo
is er een specifiek marketingplan voor het poppodium
opgesteld met duidelijke stappen voor wanneer het
poppodium weer normaal geopend is. Daarnaast zijn
er verschillende onderzoeken uitgevoerd die meer
richting geven aan de volgende jaren.
Klanttevredenheidsonderzoek
In het voorjaar is het klanttevredenheidsonderzoek
opgesteld en afgenomen. Deze editie is de blauwdruk
voor volgende edities. De vraagstelling binnen het
onderzoek is zo gekozen dat het de komende jaren
herhaald kan worden. Daardoor kunnen resultaten
van verschillende jaren goed en eerlijk met elkaar
vergeleken worden.
Online
In 2021 zijn we gestart met een aantal
geautomatiseerde mailings. Zo ontvingen alle
filmbezoekers voorafgaand aan hun bezoek een
e-mail met alle informatie over de coronamaatregelen
die GIGANT op dat moment trof. Podiumbezoekers
ontvangen ook een dergelijke mail, echter is deze niet
geautomatiseerd. In deze mailings staat bijvoorbeeld
ook een tijdsplanning, die per event verschillend is.

niet ingeschreven waren voor onze nieuwsbrief na
hun bezoek aan GIGANT een oproep om zich in te
schrijven voor de wekelijke nieuwsbrief. Deze laatste
automatische mailing heeft voor een flinke groei in
filmnieuwsbriefabonnees gezorgd.

Soort nieuwsbrief

Nieuwsbriefabonnees 2021

Film

9.478

Concerten

7.235

Clubnachten

2.634

Cursushuis

1.604

Social media
Gedurende de eerste helft van 2021 is onderzoek
gedaan naar de betrokkenheid van en de interactie
met bezoekers van ons poppodium op Facebook
en Instagram. Dit leidde tot online campagnes die
los stonden van het programma. Zo konden volgers
bijvoorbeeld een tour door het pand van GIGANT
bekijken, meedoen aan een GIGANT Quiz en doken
we voor een week in de geschiedenis van GIGANT. De
reacties waren veelvuldig en lovend en bewijzen dat
er meer focus mag komen op dergelijke campagnes.

Offline
In 2021 werd in de buitenlucht gepromoot via B1
postercampagnes en spandoeken. Zo lieten we
Apeldoorn duidelijk zien dat er gedurende bepaalde
maanden toch van alles in GIGANT te beleven viel.
Met name de uitgebreide campagnes die in augustus
en september liepen voor het poppodium en voor
de proeflesweken van het cursushuis brachten veel
zichtbaarheid en kleur in de stad.
De halfjaarlijkse brochure stond weer tweemaal
op de planning, maar kwam niet uit i.v.m. te veel
onzekerheid. Wel was GIGANT in print wekelijks met
filmtips te zien in de Stedendriehoek en maandelijks
in muziekblad OOR.
Voor onze onderwijsafdeling Cultuurwijzer verzorgden
we de publicatie: ‘Opbrengsten Brede Regeling
Combinatiefunctie 2020’. Deze publicatie heeft als
doel de zichtbaarheid en bekendheid van de regeling
combinatiefunctie te vergroten en om met elkaar
kennis en ervaring uit te wisselen en is verspreid
onder o.a. scholen, bestuurders en politieke partijen.
Voor talentontwikkelingsplatform Gras lanceerden we
in 2021 een nieuwe huisstijl, een nieuwe website én
de publicatie ‘Talentontwikkeling 2021 en verder’ met
daarin de werkwijze van Gras voor de toekomst. Deze
publicatie is verspreid binnen het gehele netwerk
van talentontwikkelingspartners in Gelderland en
Overijssel.

In de tweede helft van het jaar is de keuze gemaakt
om op Instagram kanalen te maken voor de
verschillende bedrijfsonderdelen. Eerder werd alle
content gedeeld via één Instagramaccount. Door de
hoeveelheid én diversiteit aan programma in GIGANT
was dit niet langer reëel, zeker met de wens om
meer ruimte te maken voor verdieping. Daarom zijn
in september de accounts voor het filmtheater en
cursushuis aangemaakt. Het al bestaande account is
omgebouwd tot basis voor het poppodium.

Daarnaast ontvingen alle filmbezoekers die nog
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Instagram-account

Bedrijfsonderdeel

Volgers 2021

Volgers 2020

gigantapeldoorn

Poppodium

3.179

2.904

gigantfilmtheater

Filmtheater

247

n.v.t.

gigantcursushuis

Cursushuis

308

n.v.t.
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ORGANISATIE
Personeelszaken

2021 werd het jaar van meerdere lockdowns door
corona. GIGANT was soms volledig gesloten maar
er waren ook periodes van gedeeltelijke opening.
Hierdoor moest er regelmatig geschakeld worden
door de medewerkers met betrekking tot hun
werkzaamheden. Vooral de medewerkers met
functies gerelateerd aan de horeca, poppodium en
filmtheater hebben het hierdoor moeilijk gehad. Er
werd veel flexibiliteit van ze gevraagd, mede door de
maatregelen die door de overheid opgelegd waren
tijdens opening van GIGANT. Een voorbeeld hiervan
is het scannen van de QR-codes en het noteren van
persoonsgegevens. Deze werkzaamheden moesten
veelal gebeuren naast de eigen werkzaamheden. De
creativiteit en flexibiliteit van de medewerkers werd
dit jaar behoorlijk op de proef gesteld.

Ondernemingsraad

In juni is er een rondgang geweest voor de RisicoInventarisatie (RIE) en deze is eind 2021 definitief
vastgesteld. De acties die hieruit voortkomen worden
begin 2022 opgestart. Een deel van deze acties is al
opgestart, zoals het Periodiek Medisch Onderzoek
(PMO) of al gereed. Een aantal personeelsregelingen
en procedures is (opnieuw) vastgesteld en toegevoegd
aan het digitale personeelshandboek.
Eind 2021 is ervoor gekozen om vanaf 2022 met een
ander softwarepakket te werken met betrekking tot
de urenregistratie en roostering. Met o.a. als doel
uren aan onze activiteiten te kunnen koppelen en
daardoor de kosten per activiteit te kunnen bepalen.
De keuze is gevallen op Crossmarx, zij hebben het
bestaande pakket van GIGANT uitgebreid met onze
wensen.

Mede door ontvangen steun van de overheid en
subsidies hebben we in 2021 geen medewerkers
hoeven laten gaan en konden we de medewerkers
met een 0-uren contract een gemiddelde van de
gewerkte uren blijven uitbetalen.

Per 1 januari 2021 zijn drie nieuwe leden toegetreden
tot de OR. Met het aftreden van de voorzitter zijn de
taken opnieuw verdeeld waarbij iedereen een eigen
specialisme heeft.
• Shylon Yanse (voorzitter)
• Stephanie Smeier (secretaris)
• Josje Hiemstra (arbeidsomstandigheden)
• Lars Beumer (CAO’s)
• Milan Roerdink (financiën)
De OR-vergaderingen waren in GIGANT wanneer het
kon en online wanneer dat moest. Dit jaar volgden de
OR-leden weer een training bij Noud van de Rhee. Dit
was in eerste instantie interessant voor de nieuwe
leden, maar ook voor de al zittende leden was het
goed om hun kennis op te frissen.
Er zijn in 2021 veel stappen gemaakt m.b.t. de
verschillende regelingen die GIGANT kent, vooral
naar aanleiding van de audit. Daarnaast sloot een
delegatie van de OR aan bij de rondgang voor de
Risico-inventarisatie (RIE).
De samenwerking met directeur/bestuurder was ook
in 2021 constructief en prettig. Wij hopen in 2022 op
dezelfde voet door te gaan.

Raad van Toezicht

GIGANT (statutair Stichting GIGANT, markant in
cultuur) hanteert het Raad van Toezicht-model. In
2021 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 2021 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 t/m 30 juni 2021;
• De heer M. Frieswijk – Lid met ingang van 1 juli
2021.

Begin 2021 zijn alle functieprofielen afgerond en de
functioneringsgesprekken gevoerd aan de hand van
deze profielen. De afspraken in deze gesprekken
worden zoveel mogelijk smart vastgelegd. De
gesprekken werden gevoerd door de leidinggevende,
de personeelsfunctionaris verzorgde de vastlegging.

Medewerkers
leeftijd
Medewerkersdienst
dienst // Gemiddelde
Gemiddelde leeftijd
60
50

Vrijwilligers en stagiaires

Zoals al jaren zijn ook in 2021 de vrijwilligers en
stagiaires onmisbaar geweest voor GIGANT. Wel was
het door corona weer een lastig jaar. De vrijwilligers
hebben ons goed kunnen ondersteunen in de door
de regering opgelegde maatregelen. Zoals het
1,5 meter beleid, het scannen van QR-codes en de
mondkapjesplicht. Het aantal vrijwilligers is redelijk
gelijk gebleven. Een aantal is gestopt, mede vanwege
de coronamaatregelen, maar we hebben ook een
aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen.
Een aantal vrijwilligers die zijn gestopt, waren al
heel lang betrokken bij GIGANT. Zij hebben voor hun
afscheid dan ook een VIP pas gekregen voor het leven.
In 2021 is voor de vrijwilligers een “Lief en Leed”
regeling vastgesteld, waarmee o.a. geregeld is dat
er aandacht aan hen wordt besteed bij bijvoorbeeld
ziekte, jubilea en afscheid. Daarnaast is dit jaar
ook het vrijwilligersbeleid vastgesteld en zal er in
de komende maanden (2022) een vrijwilligersraad
gekozen worden. De leden van deze vrijwilligersraad
vertegenwoordigen alle vrijwilligers van GIGANT.
In het beleid is onder meer vastgesteld wat een
vrijwilliger ontvangt voor gewerkte diensten. Dit
varieert van korting op consumpties tot gratis entree
bij veel films en concerten.
Alle vrijwiligerscoördinatoren hebben in 2021 de
training vrijwilligerscoördinator afgerond. Doordat
de coördinator ook daadwerkelijk in of met het team
werkt (horeca, balie, popzaal) waar de vrijwilligers
onder vallen, merken we dat er meer wederzijds
begrip is over onder andere de inhoud van de
werkzaamheden en samenwerking.
Ondanks de coronamaatregelen en de bijbehorende
(gedeeltelijke) sluitingen hebben we toch een
aantal stagiaires kunnen begeleiden op de afdeling
Marketing & Communicatie en bij Techniek. Eén
van de stagiaires op de afdeling Marketing heeft
inmiddels een arbeidscontract bij ons gekregen.
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FINANCIËN
Resultaat

Zoals aangegeven in de inleiding is GIGANT de
coronacrisis ook in 2021 goed doorgekomen. Het
exploitatieresultaat na financiële baten en lasten
bedraagt € 337.294, dit is € 366.243 meer dan begroot.
Het verschil van € 366.243 wordt met name
veroorzaakt door de steunmaatregelen van de
overheid. In 2021 hebben we de tegemoetkoming
NOW en TVL aangevraagd voor een totaal van €
301.995, dit is € 194.995 meer dan begroot.
Gedurende het jaar is GIGANT een aantal keer
gesloten geweest voor publiek.
Het achterblijven van de opbrengst eigen activiteiten
en de subsidiebaten ten opzichte van de begroting
(-/- € 281.694) wordt ruimschoots gecompenseerd
door een besparing van € 314.253 op de directe
lasten van de activiteiten en van € 136.149 op de
personeelslasten.
Van het resultaat wordt € 289.878 toegevoegd aan
het stichtingsvermogen.
Er wordt € 40.000 opgenomen in een
bestemmingsreserve voor de festiviteiten en
publicatie in het kader van GIGANT 50 jaar in 2026.
Daarnaast wordt er een bestemmingsreserve
gecreëerd van € 13.966 ten behoeve van een
cultuurparticipatieproject voor mensen met een
beperking.
Er wordt € 6.550 onttrokken uit bestemmingsreserves
van eerdere jaren.

Investeringen

De financial leasetermijnen van de geluid- en
lichtapparatuur en de herstructurering van de ICT zijn
afgelost, de stichting is juridisch eigenaar. In 2021
is € 119.910 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, onder
andere een horeca kassasysteem, ICT investeringen
en geluidsapparatuur.

Balans per 31 december 2021
Activa

2021
€

Materiële vaste
activa

236.204

220.699

17.815

14.082

312.359

194.196

1.127.966

570.329

1.694.344

999.306

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

2020
€

Passiva

2021
€

2020
€

Eigen vermogen

432.482

95.188

Langlopende schulden

39.797

59.695

Kortlopende schulden

1.222.065

844.423

Totaal passiva

1.694.344

999.306

Continuïteit en risicobeheersing

De jaarrekening in het jaarverslag is opgesteld op
basis van de continuïteitsveronderstelling. Zoals
hierboven genoemd heeft de stichting haar eigen
vermogen in 2021 kunnen aanvullen tot een positief
bedrag van € 432.482. Een van de belangrijkste
meerjarendoelstellingen is daarmee behaald.
Aan GIGANT is voor 2022 een subsidie toegekend
ter grootte van € 2.698.406. 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.

Staat van baten en lasten over 2021
Opbrengsten eigen activiteiten

Werkelijk 2021 Begroting 2021
€
€

Werkelijk 2020
€

592.306

814.484

664.681

2.716.608

2.776.125

2.774.952

71.672

22.000

107.957

3.380.586

3.612.609

3.547.590

510.144

824.397

575.986

Totaal netto baten

2.870.442

2.788.211

2.971.604

Personeelslasten

1.740.688

2.022.160

1.632.920

Huisvestingslasten

489.879

500.000

389.369

Afschrijvingen op materiële vaste activa

104.405

101.000

102.351

Overige bedrijfslasten

190.710

191.764

203.865

2.525.682

2.814.924

2.328.505

344.760

-26.712

643.099

-7.466

-2.237

-3.900

337.294

-28.949

639.199

0

0

0

337.294

-28.949

639.199

289.878

-24.937

644.518

47.416

-4.012

-5.319

337.294

-28.949

639.199

Subsidiebaten
Overige bedrijfsopbrengsten
Directe lasten eigen activiteiten

Totaal lasten
Exploitatieresultaat voor financiële baten en lasten

Eigen Vermogen

Eind 2021 komen we uit op een positief eigen
vermogen van € 432.482, een doelstelling die we pas
in 2025 verwachtten te halen. De nabije toekomst
van GIGANT is daarmee stabiel, maar niet zorgeloos
voor de lange termijn. De stijgende personeelslasten
verminderen het resultaat richting 2030 in steeds
grotere mate. Het verdienvermogen neemt naar
verwachting wel toe de komende jaren. maar niet
voldoende om de stijging van de personeelslasten
te compenseren. GIGANT verzoekt de gemeente dan
ook die compensatie te borgen door een hogere
indexering op de meerjarensubsidie.

Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat na financiële baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Exploitatieresultaat na vennootschapsbelasting
Resultaatverdeling:
Mutatie stichtingsvermogen
Mutatie bestemmingsreserves
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Begroting 2022

GIGANT stelt jaarlijks twee begrotingen vast, de
subsidiebegroting en de werkbegroting.

Subsidiebegroting 2022
Op 29 april 2021 heeft GIGANT middels een, door
de Raad van Toezicht goedgekeurde, begroting
subsidie aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn
voor het kalenderjaar 2022. De subsidieaanvraag is
gehonoreerd.
Ten tijde van het opstellen van de subsidiebegroting
zijn we ervan uitgegaan dat GIGANT volledig
heropend zou zijn. De netto baten stijgen daardoor
met € 412.062 ten opzichte van de
exploitatie 2021. De forse stijging in de
personeelslasten van € 646.608 wordt met name
veroorzaakt door de toekenningen NOW in 2021 en de
inhuur van personeel ten behoeve van de activiteiten.
GIGANT begrootte aanvankelijk een positief resultaat
van € 87.704.

Werkbegroting 2022
Eind 2021 is de subsidiebegroting aangepast naar de
laatste stand van zaken.
In december 2021 heeft GIGANT wederom haar deuren
moeten sluiten voor publiek, in de werkbegroting
houden we rekening met lagere horeca opbrengsten.
Er wordt € 43.000 meer begroot voor inhuur
van personeel ten behoeve van de activiteiten.
De technische ondersteuning van concerten en
clubnachten in de popzaal zal voornamelijk door
betaalde krachten worden uitgevoerd in plaats van
vrijwilligers.
De werkbegroting komt daardoor lager uit dan de
subsidiebegroting, namelijk een positief resultaat
van € 5.000. De werkbegroting is goedgekeurd door
de Raad van Toezicht.

Subsidie
begroting
2022
€

Exploitatie
2021
€

Opbrengsten eigen activiteiten

1.650.105

1.578.124

592.306

Subsidiebaten

2.943.129

3.042.598

2.716.608

0

0

71.672

4.593.234

4.620.722

3.380.586

1.310.731

1.385.049

510.144

Totaal netto baten

3.282.504

3.235.674

2.870.442

Personeelslasten

2.387.296

2.420.377

1.740.688

507.500

505.629

489.879

Overige bedrijfsopbrengsten
Directe lasten eigen activiteiten

Huisvestingslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa

104.261

111.781

104.405

Overige bedrijfslasten

189.607

186.752

190.710

3.188.664

3.224.538

2.525.682

Exploitatieresultaat voor financiële
baten en lasten

93.839

11.135

344.760

Financiële baten en lasten

-6.135

-6.135

-7.466

Exploitatieresultaat na financiële baten en lasten

87.704

5.000

337.294

Totaal lasten
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Werkbegroting
2022
€

GIGANT bedankt vrijwilligers,
medewerkers, leden van de
culture club, vrienden van
GIGANT en alle bezoekers
voor inzet, inbreng, interesse,
interactie, vertrouwen en
verbinding.

COLOFON
Fotografie
Peter Vroon
Sven Scholten
Laura Hurenkamp
Pierre Pinske
Medea Huisman
Masha Bakker
Patrick van Gurp
Ersnt van Rossum
Christiaan de Bruijne

Tekst en vormgeving
GIGANT

BIJLAGE I

Talentontwikkeling bezoekersaantallen

BIJLAGE II
Amateurkunst

Deelnemers PO in GIGANT
Wat

Deelnemers

bezoekers

culturele partners

activiteiten

Werkplaats

200

nvt

6

20

Periode
2020

School / Titel / Activiteit

Aantal
lln

Street-art

15

500

1

1

FEBRUARI

Verse Oogst*

7

1000

nvt

1

Uitvoering MIK PP Kerschoten

50

verhalen van

2

14

1

1

Uitvoering PP Centrum

50

Hiphop in de wijk

80

nvt

2

8

CM voorstelling Sprook

308

Zaaien & Oosten podcast^

9

250

nvt

7

Orientatielessen MIK PP Kerschoten

60

Passievrucht*

14

7143

4

2

Podiumrepetitie

5

nvt

nvt

1

CM Animatie Lispeltuut

92

Uitvoering SO Hofpark

120

Filmvoorstelling PCBS Regenboog

123

Cover Sessie*

14

1000

2

3

Studio workshop

9

nvt

1

3

Repetities/studio sessies

300

nvt

nvt

81

Totaal Gras programma

655

9907

17

128

MAART

DECEMBER
Totaal

803

Deelnemers VO in GIGANT
Partner programma

Deelnemers

bezoekers

culturele partners

activiteiten

Periode 2020

School / Titel / Activiteit

Groep

Aantal leerlingen

Frequenzy*

8

2.100.000

1

4

FEBRUARI

Popsport

15

nvt

27

29

Sprengeloo

klas 3

167

Young055*

30

3100

Totaal partner
programma

53

2103100

14

23

Sprengeloo

klas 1

236

42

56

CKV-werkplaats

Account

Bedrijfsonderdeel

Volgers 2021

Volgers 2020

gigantapeldoorn

Poppodium

3 179

2 904

gigantfilmtheater

Filmtheater

247

n.v.t.

gigantcursushuis

Cursushuis

308

n.v.t.

103

KSG

Klas 2

60

VC Twello

klas 4

10

Sprengeloo

klas 1
en 2

12

KSG

klas 1

170

VC Walterbosch

VWO 4

84

VC Walterbosch

VWO 5

56

VC Mheenpark

klas 1

146

MAART

SEPTEMBER

OKTOBER
Totaal

1044

Amateurkunst en stadspodium
Activiteit

Cursushuis

Bezoekersaan- deelnetal
mers

hoevaak

126

23

3

Maestro

120

24

1

Cultuur bij je Buur

227

20

1

Cultuurvuur

0

0

0

Coulissen

0

30

Coronanoroc

140

Jazzclub Gigant

240

IkToon

Discipline

aantal leerlingen

Muziek

844

Beeldend

415

Mode

12

Schrijven

13

Fotografie

7

2

Theater

34

150

1

Dans

181

68

11

totaal

1.566

CPM

Site amateurkunst

72

JMCO

38

22

1
Wat

Cursisten

Cursushuis

Jazzclub

Amateurkunst

Maand

1

2

3

4

5

6

9

10

11

Deelnemers

0

7

4

3

4

11

6

9

8

12

Samenwerkingspartners

Activiteiten

68

11 naast doc.)

talloze

<300

10

PLAK
koren

5

5

16

HAFABRA

8

5

10

3

Stadspodium

Jazz

69

8

IkToon

0

0

CPM

0

0

Walvis Progr

152

11

Totaal
68

Docenten

8
8

BIJLAGE III

Cijfers deelnemersaantallen VO en PO
2021 jaarverslag
Leerlingen PO in GIGANT

Leerlingen VO in GIGANT
Periode 2021

School/Titel/Activiteit

Groep

Aantal lln

Sprengeloo

Klas 1

118

Sprengeloo

Klas 1

121

chr Lyceum

Klas 4

250

VC Mheenpark

Klas 3

29

Zone College

Klas 3

28

KSG

Klas 1

173

VC Walterbosch

klas 4

56

April

Periode 2021

School/Titel/Activiteit

Groep

Aantal leerlingen

April
Special Forces Introdans

28

Repetitie TKP Cultuurmenu
Video-opnames TKP Cultuurmenu

15

Big Draw

100

Mei

September

September
Oktober

Oktober
VC Walterbosch

klas 5

134

Edison College

klas 3

95

Zone College

klas 3

217

Gymnasium

klas 3

100

VC Walterbosch

VWO 4

56

KSG

klas 4

177

Beekdal Lyceum Arnhem

klas 2

77

chr Lyceum

klas 4

270

VC Walterbosch

VWO 4

56

Edison College

VMBO 3

95

2x in okt
2x in okt

November

December

Schoolvoorstelling
‘Druk’

208

Orientatielessen MIK PP
Centrum
Dansworkshops PP
Kerschoten
Dansworkshops PP Centrum

Groep 6

26

Groep
1-8
Groep
1-8

25
25

Figuur 1 Organogram d.d. 21 maart 2022

BIJLAGE IV

Raad van Toezicht

Organogram

MT/Directeurbestuurder*

Managementassistent

Personeels
functionaris

Figuur 1 Organogram d.d. 21 maart 2022
Beheerder

MT/Sen.

MT/Hfd

Hfd*

MT/Hfd

marketeers

bedrijfsvoering

Programma

edu/part

Senior

Fin admiin

marketeers

med

Junior marketeer

ICT

Programmeur
pop

Programmeur film

Programmamaker
verhuur

Programmamakers
PO
Cultuurwijzer
Programmamaker

Admin med

SO/VSO

film
Programmamaker

Administrateur

talentontw

(vertegenwoordiging

Coörd

Coörd

productiecoördinatoren)

techniek

horeca

Productieco

Productieco

edu/part/verhuur

pop /verhuur

Productieco
film/verhuur/
teamleider balie

Medewerkers balie

Technici

Freelancers

Ass. coörd
horeca

1e Med
horeca
Med

Programmamaker

horeca

VO

Med horeca
foyer

Combi funct
amateurkunst

Combi funct

Backstage team

participatie

Cursushuis

Admin med
edu/part
Vrijwilligers foyer

Vrijwilligers balie

Vrijwilligers
techniek

Vrijwilligers
popzaal

