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Stichting Theatermanifestatie IJmond stelt zich het doel om op regelmatige basis, in 
principe  
eens per twee jaar, maatschappelijk-culturele activiteiten op kenmerkende locaties in de 
IJmond  
te organiseren. Zij verricht daartoe alle verdere handelingen die met vorenstaande 
verband in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk zijn. De maatschappelijk-
culturele activiteiten kenmerken zich door een sterk inhoudelijke thematiek, gericht op 
vraagstukken die spelen bij de inwoners, en een gelijkwaardige samenwerking tussen 
professionals en amateurs op het gebied van vorm en inhoud.  
 
Daarnaast streeft Stichting Theatermanifestatie IJmond middels haar projecten, in 
principe theatervoorstellingen, ernaar de culturele instellingen binnen de drie gemeenten 
in de IJmond intensiever te laten samenwerken en tegelijkertijd een verbinding aan te 
gaan met haar cultureel erfgoed en geschiedenis. In de financiering van de projecten zal 
worden voorzien door het verkrijgen van gelden en/of materiele steun van fondsen, 
overheid, bedrijfsleven, alsmede uit toegangsgelden. 
De vijf doelen op een rijtje:  
1. Een locatietheaterproject dat bezoekers op een laagdrempelige manier in aanraking  
brengt met kunst, cultuur, geschiedenis, erfgoed, natuur en sport. 
2. Kenmerkende, historische locaties als cultureel erfgoed voor bewoners van de  
IJmond en omgeving een vastere waarde geven. 
3. Voor de bewoners van de IJmond een tweejaarlijks terugkerend en spraakmakend 
evenement realiseren waarop zij trots kunnen zijn en zichzelf in herkennen.  
4. Samenwerking tussen amateurverenigingen en professionele organisaties, en met  
Het tweejaarlijkse evenement een platform creëren voor amateurs en professionals om 
gezamenlijk hun eigen talenten te ontplooien.  
5. De eigen creativiteit, samenwerking en cultureel ondernemerschap van bewoners, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven in en om de IJmond, te stimuleren. 


