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De Companie, oprichter en initiator (2003-heden)
Beweging voor cultureel-maatschappelijke impact en werkend vanuit een proces- en/of groepsgerichte aanpak.
De kern van deze stroming is actieve deelname door de gemeenschap; artisticiteit, creativiteit, kennis en
wetenschap, cultuur in brede zin; cultureel-maatschappelijke doelstellingen en effecten; extra focus op een open
kijk op de gevestigde orde; in het licht van systeemwerking, van symptoombestrijding naar cultuurverandering;
doorwerkend naar persoonlijke ontwikkeling.
Projecten en activiteiten zoals:
➣ Q4 Venlo Exota, stedelijke ontwikkeling met cultuur als middel (community art), kwartiermaker (2003-2006)*
➣ Architectuurcafé, lezingen, presentaties en debat, organisator (2003-2010)
➣ Nacht van de Stenen en de Ziel, openlucht festival stadsinnovatie, leegstand en leefbaarheid (2011)
➣ Steden in Transitie, Pakhuis de Zwijger Amsterdam, stadmaker landelijk stedennetwerk (2014-2018)
➣ De Tafel van Tien, City broedplaats en vrijplaats voor makers. Toewerkend naar een actief stedelijk netwerk van
makers en voor iedereen met ideeën en initiatieven, die iets voor de stad en voor elkaar kan betekenen en
samenwerkt in dwarsverbanden. Activiteiten: begeleiding, ondersteuning en scouting van makers,
talentontwikkeling en fondswerving (2014-heden)
* Onderscheiding Cultuurfonds BNG, Bank Nederlandse Gemeenten (2005)
➣ Stimuleringsprijs Kunst, Cultuur en Gemeenschapszin, Community Arts
Uitgereikt bij het 40-jarig jubileum Cultuurfonds BNG (20K) en gekozen uit 46 landelijke projecten.
Literair Station, mede-oprichter en initiator (1999-heden)
Het Literair Station in Venlo kijkt over de randen van het boek en staat voor ruim 20 jaar ‘Taal & Letteren’
activiteiten in Venlo én in de wijdere euregio van Limburg, in Nederland, Duitsland én België. Meer dan 450
schrijvers, dichters en performers (waaronder veel jonge talenten) uit Nederland en het buitenland betraden
tientallen podia in de euregio, kregen een platform voor publicatie of werkten mee aan cross-overs met andere
makers.
Aanjager, kwartiermaker en organisator van (inter)nationale festivals, (inter)nationale spoken word events en
uitwisselingen, stimulering talentontwikkeling en educatie zoals:
➣ Literaire Zomer | Literarischer Sommer, Nederlands-Duits-Vlaams literatuurfestival in 10 steden in NordrheinWestfalen, Nederlands-Limburg en Belgisch Limburg (2002-2005)
➣ Spoken Word & cross-overs, jaarlijks een aantal (inter)nationale events en uitwisselingen zoals Woord op het
Podium (WOHP), Fernweh en Wanderlust (2002-2012)
➣ Het grote Verlangen, Nederlands-Vlaams literatuurfestival in 6 steden in Nederlands Limburg en Belgisch
Limburg (2006-2008)
➣ Stadsdichter Venlo, Koos van den Kerkhof, Frans Pollux, Daan Doesborgh, Herman Verweij, Noor Roelofs, Willem
Kurstjens (2003-2016)
➣ Poetry Slam Venlo, 4 jaargangen met 26 afleveringen van de Limburgse poetry slam met poëzie en spoken word
performers uit Nederland, Duitsland, België met Daan Doesborgh als host (2009-2012)
➣ Welcome to the Machine, literatuurautomaten ‘en route’ met 20 publicaties en filmproducties van schrijvers en
dichters (2013-2018)
➣ Write Now! Voorronde Limburg, landelijke schrijfwedstrijd 15-25 jaar en Bootcamp (2015-heden)
➣ Alphabet City, ‘Alles voor het woord en eromheen’, de urgente Taal & Letteren impuls (2019-heden)
Overige
➣ Omroep Venlo, radio- en podcastmaker (2017-heden)
➣ Cultuurmakers Venlo, activering en realisering netwerk en infrastructuur, mede-initiator (2018-heden)
➣ Studium Generale Maastricht, University/University College Venlo, mede-initiator en ondersteuner
lezingenprogramma (2019-heden)
Voorheen onder meer
➣ Openbare Bibliotheek Venlo, stafmedewerker pr en marketing, educatie en innovatie (tot 2003)
➣ Letterkundig Centrum Limburg, bestuurslid (1994-2003)
➣ Zomerparkfeest Venlo, bestuurslid (1994-2003)
➣ Lokaal 21 Venlo, experimentele ruimte voor kunstenaars en cultuurmakers, initiator (1997-2000)
➣ Architectuurpodium en -Café Venlo, mede-oprichter (2000-2010)
➣ Stichting Van Bommel Van Dam Venlo, bestuurslid (2004-2018)
➣ Denktank Taal & Letteren visie en infrastructuur Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, deelnemer (2018-2019)
➣ Cultuurmakers talkshow, 3 afleveringen live talkshows vanuit Cultuurimpuls over het wel en wee van de
cultuurmakers community (2019)
➣ Lust for Life, leefstijl event rondom cultuur en positieve gezondheid, Gezondste Regio 2025 en Cultuurimpuls
Venlo, programmamaker (2020-2021)

