
 

 

 

  Stichting Culturele Pleinmarkt 

  p/a Betsy Westendorpstraat 30 

  7312 VC  APELDOORN 

  e-mail: culturelepleinmarktapeldoorn@gmail.com 

Apeldoorn, december 2021 
 

Aan de Podiumgezelschappen in ons bestand 

 
Geachte heer of mevrouw, 

 
Wij hopen deze bijzondere tijd in juni 2022 enigszins achter ons te kunnen laten en dat wij u in goede 

gezondheid op de 53ste Culturele Pleinmarkt op zaterdag 11 juni weer mogen begroeten. 
Bij de voorbereiding van de editie 2022 volgen wij de coronamaatregelen die Orpheus op basis van de 

richtlijnen van het RIVM heeft uitgewerkt ( zie website Orpheus: https://www.orpheus.nl/pQJ1QtB/corona). 

 
53te CULTURELE PLEINMARKT 

op zaterdag 11 juni 2022 van 10 tot 17 uur 
in en om Orpheus te Apeldoorn. 
 
Onderdeel: podium 

Een podiumoptreden kan voor u een uitstekende gelegenheid zijn om het seizoen leuk af te sluiten voordat 
iedereen met vakantie gaat of om nieuwe deelnemers te werven voor het volgend seizoen. Op het 

aanmeldingsformulier kunt u vragen om een optreden van maximaal 30 minuten (inclusief de opbouw en 

afbraak van het eventuele décor). We hebben de beschikking over een buitenpodium en meerdere binnenpodia. 
Aan een optreden zijn geen kosten verbonden.  

Ook u kunt een kraam huren en deze zo boeiend mogelijk inrichten om leden of donateurs te werven.   
 
 
Deelname:  

Inschrijving: met het bijgevoegde formulier kunt u zich inschrijven voor deelname aan de Culturele 
Pleinmarkt. 
 
 
Parkeren: Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u een dagkaart voor de parkeergarage van 

Orpheus (à € 6,-) wenst. Met het uurtarief betaalt u meer dan het dubbele. In de omgeving zijn de 
mogelijkheden voor gratis parkeren zeer beperkt. Wij attenderen u erop, dat er op de dag zelf gelet wordt 

op het parkeren en verzoeken u zo spoedig mogelijk uw auto in de parkeergarage te parkeren om een boete 

te voorkomen.  
 
Kwaliteit: Net als in voorgaande jaren zal worden nagegaan of de kramen en optredens voldoen aan de 
eisen van kwaliteit en presentatie. De regels aangaande kwaliteit en andere zaken worden bij de 

bevestigingsbrief toegezonden. 
 

Prijzen:  
Marktkraam in de foyer  € 70,- 

Marktkraam op het terras € 60,- 

Marktkraam op de oprijlaan  € 50,- 
Marktkraam op het gras  € 40,- 
 
 
Betaling: Als u het aanmeldingsformulier hebt ingezonden en om een kraam hebt gevraagd, dan ontvangt 

u omstreeks april 2022 een betalingsverzoek. Na de betaling krijgt u in de loop van mei 2022 een definitieve 

bevestiging met alle details. 
 
 
Optredens: De coördinatrice podia, mevrouw Wieny Tietema, zal contact opnemen met de aangemelde 

groepen. Zij beantwoordt ook uw vragen, e-mail: tietema@hetnet.nl. 
 
 
Met vriendelijke groeten  

 

namens de STICHTING CULTURELE PLEINMARKT APELDOORN, 
 

Annewieke Sukking/secretaris 
 

 
Bijlagen: aanmeldingsformulier 

https://www.orpheus.nl/pQJ1QtB/corona


 

 

 

  Stichting Culturele Pleinmarkt 

  p/a Betsy Westendorpstraat 30 

  7312 VC  APELDOORN 

  e-mail: culturelepleinmarktapeldoorn@gmail.com 

AANMELDINGSFORMULIER VOOR PODIUMGROEPEN 
 
Na invullen zo spoedig mogelijk terugsturen aan: 
 
Stichting CPM 
p/a Betsy Westendorpstraat 30 

7312 VC  Apeldoorn 
Of via e-mail: culturelepleinmarktapeldoorn@gmail.com 

____________________________________________________________________ 
NAAM: 

CONTACTPERSOON: 

ADRES: 
POSTCODE EN WOONPLAATS: 

TELEFOON: 
E-MAIL: 

Website te vermelden op de site van Culturele Pleinmarkt:  

 

wil deelnemen aan de CULTURELE PLEINMARKT op 

0 zaterdag 11 juni (zang, dans, muziek) 
 

1. Wenst op zaterdag op te treden : 
0 buitenpodium  0 Tent Gigant 

0 Theatercafé  0 Altioszaal  0 Rabobankzaal 

0 geen voorkeur 
 
     
 

Beknopte beschrijving van het optreden tijdens de CPM: 
 
2. Wenst 
    Geen / één / twee  kleedkamer(s) voor  …… personen. 

    Overige gewenste faciliteiten: 
 

3. Wenst op zaterdag 11 juni een presentatiekraam: 

...  standplaats(en) met marktkraam in de in de foyer van Orpheus  à € 70,- 

...  standplaats(en) met marktkraam op het terras    à € 60,- 

...  standplaats(en) met marktkraam op de oprijlaan    à € 50,- 
…  standplaats(en) met marktkraam op het gras    à € 40,- 

Actief deelnemen:  Voor een levendige markt verzoeken wij om, indien mogelijk, actief in uw kraam aan 
het werk te zijn. U kunt uw kraam naar eigen wens inrichten. Wij staan open voor andere vormen van 

presentatie e.d. en vernemen graag uw ideeën. 
 
4. Andere wensen: 

...  achterzeil(en) à € 5,- 
…  parkeerkaart à € 6,- 

                 (voor eventuele zijzeilen dient men zelf te zorgen) 
  … gebruik van elektriciteit 

 ...  huur kabelhaspel à € 5,- (plus een borgsom van € 10,-, ter plaatse te voldoen) 
 

5. Wenst wel / niet te overleggen over een idee over de kraam of over een andere bijdrage 

   ( zo mogelijk een korte omschrijving ervan) 
 

 
DATUM VAN TERUGZENDING:     HANDTEKENING: 

 

 
 

 



 

 

 

  Stichting Culturele Pleinmarkt 
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Culturele Pleinmarkt 2022 
 
Festival Apeldoornse Amateurkunst 
De Culturele Pleinmarkt (CPM) beleeft in 2022 op 10 en 11 juni haar 53ste editie.  
Jaarlijks komen vele duizenden Apeldoorners op dit evenement af.  
De Culturele Pleinmarkt laat bezoekers kunst en cultuur beleven, brengt ze in contact met het culturele 
veld en stimuleert ze daardoor om zelf actief te worden.  
 
Jongeren zijn een belangrijke doelgroep en daartoe werken we nauw samen met Gigant, de Stichting 
Particuliere Muziekdocenten Apeldoorn en andere deelnemers van het Platform Amateurkunst. Door 
facilitering van Orpheus kunnen we een tweedaags evenement aanbieden en er een écht breed Festival 
Amateurkunst Apeldoorn van maken.  
 
We streven voortdurend naar vernieuwing en ieder jaar leggen we het accent op een ander aspect van het 
kunstzinnig spectrum.   
Ons motto: Kom dat zien, moet je horen, dat wil je óók doen! 
 
Twee dagen lang genieten van kunst en cultuur! 
Door de unieke samenwerking met Orpheus is het mogelijk om een tweedaags festival te organiseren.  
*Op vrijdagavond 10 juni bieden we het programma Maestro Apeldoorn aan, waarin 5 kandidaten het 
tegen elkaar opnemen om de Big Band Apeldoorn te dirigeren.  
*Op zaterdag 11 juni hebben we de beschikking over twee buitenpodia en drie zalen en daardoor kunnen 
we ongeveer 50 optredens programmeren.  
*Het festivalterrein wordt daarnaast opgefleurd met 100 kramen beeldende kunst die in en om Orpheus 
opgesteld staan.  
*In de Hanoszaal presenteren we het programma ‘Cultuur in beweging’ . Daar kan jong talent zich laten 
horen, vinden podiumgroepen elkaar in onverwachte crossovers en kunnen artiesten en publiek in de 
Cultuurbeurs afspraken met elkaar maken over optredens in de loop van het volgende jaar.   
 
De Culturele Pleinmarkt is daarmee de gezelligste en grootste culturele ontmoeting van en voor 
Apeldoorners, waar je meemaakt wat er op cultureel gebied in Apeldoorn voor jong en oud te beleven is, 
waar kunstenaars, podiumgroepen, culturele instellingen en verenigingen zichzelf presenteren en nieuwe 
deelnemers kunnen werven.   
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Programma 
 
Vrijdagavond 10 juni 
CPM Maestro Apeldoorn   
De Big Band Apeldoorn laat zich vanavond leiden door vijf gastdirigenten in de wedstijdformule Maestro. 
Een deskundige jury bepaalt wie van de deelnemers zich komend jaar de ‘Maestro van Apeldoorn’ mag 
noemen. De achterban kan tickets reserveren en hun idolen aanmoedigen.    
 
Zaterdag 11 juni: CPM markt, muziek, zang en dans 
Markt 
Kom dat zien…. 
Op zaterdag is er de beeldende kunstmarkt, die ruimte biedt aan een grote diversiteit van kunstenaars en 
culturele instellingen. Over het hele terrein verspreid staan ongeveer 100 kunstenaars van allerlei 
pluimage. Zij laten een kleurrijk en divers palet zien op het gebied van schilderen, tekenen, sieraden en 
keramiek maken etc. Aan de kunstenaars wordt gevraagd om, als het enigszins mogelijk is, actief aan het 
werk te zijn in de kraam, waardoor het voor bezoekers nog levendiger wordt.  
 
Podia 
Moet je horen….. 
Daarnaast zijn er maar liefst 5 podia waar 50 Apeldoornse gezelschappen en artiesten optreden. Zij laten 
zien dat zingen en dansen plezier geeft. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden en kan mensen overhalen 
om zelf ook actief te worden. Een aantal van deze organisaties en groepen heeft ook een kraam en daar 
kan het publiek informatie opvragen en lid worden. Ook aan andere culturele instellingen bieden wij de 
gelegenheid zich op de markt te presenteren. Zij kunnen zichzelf laten zien en deelnemers werven voor het 
nieuwe seizoen of hun activiteiten voor het voetlicht van een groot publiek brengen.  
 
Cultuur in beweging 
Dat wil je ook doen!..... 
In dit onderdeel ontdekken kunstenaars elkaars onvermoede kanten, ontmoeten kunstenaars instellingen 
en bedrijven en kunnen jongeren hun talenten tonen. 
 
Crossovers 
Paaldanseres met rapper, lieflijke violen met rockgitaren, dichters met een koor. Zomaar een paar 
voorbeelden hoe verschillende kunstuitingen elkaar kunnen vinden in een innovatieve aanpak. We dagen 
het culturele veld uit om hun grenzen te verleggen en mooie dingen te laten zien..…  
 
Cultuurbeurs 
Podiumgroepen willen ook in de loop van het jaar graag vaker optreden. Wij helpen ze om nieuwe podia te 
vinden en nodigen instellingen, scholen en bedrijven uit om hun wensen kenbaar te maken. 
Op een culturele beursvloer kunnen ze afspraken met elkaar maken voor het komende jaar.   
 
Talentontwikkeling jongeren 
In samenwerking met partners van het platform amateurkunst geven we jong talent de kans om   
op het podium aan de wereld te laten zien wat het te bieden heeft en helpen we hen verder op weg. 
 
 


