
 

 

Leeuwarden, 1 september 2020 

 

Beste horecaondernemer, 

 

“Horeca en Cultuur, samen sterker” 

We leven in een tijd dat corona de horeca een flinke slag heeft toegebracht. 

Naast de horecasector heeft ook de wereld van kunst, cultuur en theater flinke 

klappen opgelopen. Een slag verliezen kan gebeuren maar samen kunnen we 

de oorlog winnen. 

Daarom een voorstel, een programmaproject om de horecawereld  en de 

cultuurwereld meer en beter samen te laten werken. Zowel de horeca als de 

wereld van cultuur en theater willen de gast het verblijf nog aantrekkelijker 

maken. Gezelligheid, culinair genot in een aantrekkelijke omgeving van kunst 

en muzikale theatrale klanken. Gasten worden getrakteerd op een nieuwe 

ontmoeting met beeldende kunst, een muzikaal menu, een klein of iets groter 

concert of als achtergrond bij een diner, lunch of op een terras. Ook het ‘kleine’ 

theater moeten we in dit project zeker ook niet vergeten.  

Art Connection wil proberen de cultuursector en de horeca meer en zo 

mogelijk beter samen te laten werken op het gebied van beeldende kunst (o.a. 

exposities en lezingen) en muziek en theater. Beide sectoren kunnen hier 

alleen sterker van worden.  

Met de beeldende kunst (binnen of buiten) heeft Art Connection al bijna 35 

jaar ervaring en kunt u, tegen een kleine onkostenvergoeding, rechtstreeks 

contact opnemen en kunnen we voor u bij het bedrijf passende exposities 

organiseren.  

Met het muzikale en theatrale gedeelte van het project zijn we, met groot 

succes, 8 jaar geleden op kleine schaal gestart. Veel musici en theatermakers 



hebben al belangstelling getoond. Het aanbod is zeer divers en wordt steeds 

groter. Klassieke musici ( pianisten, kwartetten en kwintetten), achtergrond 

muzikanten (denk aan diners, lunch en terras), jazzmuzikanten en 

theatermakers hebben zich nu al gemeld. Op de website van Art Connection, 

www.artconnectionexpo.nl  bij “Cultuur en Muziekbank”  komt in september 

een lijst met horecabedrijven die belangstelling hebben en een lijst met musici 

en theatermakers die zelf contact met elkaar kunnen opnemen. Voor de 

muziek en het theater is Art Connection dan het platvorm, de verbindende 

factor en houdt zich geheel buiten de onderlinge afspraken op alle gebieden 

zoals bijvoorbeeld financiën, geplande data en andere voorwaarden. Alleen op 

verzoek kunnen wij helpen. Ook gaan we in gesprek met provincie en 

gemeentes. 

Heeft u belangstelling dan vragen wij van u het volgende: Naam van het bedrijf, 

adres, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer en website. 

Wij hopen 1 oktober a.s. het project “Horeca en Cultuur, samen sterker” te 

starten. Het project doen we in samenwerking met Corné van de Erve ( ‘Lokaal 

Op Hatsum’ en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Fryslân).  

Samen met u willen we zowel de horecasector in Friesland als de cultuursector 

sterker maken. Opgave verplicht u tot niets en is geheel gratis. Niets is 

volmaakt  en heeft u misschien aanvullingen of andere suggesties of wilt u 

meer informatie dan kunt u altijd bellen, appen of mailen. Ook kan altijd een 

afspraak gemaakt worden. 

 

Succes en graag tot ziens. 

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Fryslân 

Corné van de Erve 

Art Connection 

Ed van Dijk 

Wielendwinger 18 

8926 XJ Leeuwarden 

06 52 473 558 

artconnection@chello.nl  

www.artconnectionexpo.nl  
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