
Gerealiseerde activiteiten en projecten 2018 met een bijdrage van de Vrienden 
 
Talent XL 
Het Klooster heeft opnieuw geïnvesteerd in een speciaal programma voor de bijzonder 
getalenteerde en gemotiveerde leerlingen. In 2018  kwamen 40 leerlingen in aanmerking voor dit 
talentprogramma. Een aantal van hen nam al eerder deel, maar beleef deel uit maken van de groep 
door hun enthousiasme en aantoonbare artistieke en technische groei. Anderen werden voor het 
eerst toegelaten. De groep van 40 leerlingen is een bijzondere en dynamische groep die veel 
samenspeelt en van elkaar leert en die regelmatig optredens verzorgt tijdens bijzondere 
gelegenheden. Deelnemers aan Talent XL hebben een speciaal programma gevolgd van extra lessen, 
workshops en optredens. Ook werden 3 Vriendenprijzen uitgereikt aan Talent XL-leerlingen, zodat zij 
toelatingsexamen konden doen voor een vakopleiding.  
 
Eigen Kloosterproducties  
In 2018 is weer een groot aantal eigen producties gerealiseerd zoals de Klooster Driedaagse, een 
nieuwe productie van Opera Viva , een (kinder)musical, theaterproducties, danspresentaties en het 
Popzolderfestival.  
Een bijzonder project in 2018 was een speciale Theaterdag met presentaties, masterclasses en 
workshops etc.  
 
Digital Art Lab 
Zoals bekend zijn we bezig om te onderzoeken of de kelders van Het Klooster kunnen worden 
ingericht voor kinderen en jongeren die daar met nieuwe media aan de slag kunnen. De renovatie 
van de kelders blijkt een langdurig proces omdat daar de gemeente als eigenaar deels 
verantwoordelijk voor is. De inhoudelijk ontwikkeling wilden we hierdoor niet laten stagneren.  
Voor de verdere ontwikkeling van dit Digital Art Lab hebben wij een investering gedaan in apparatuur 
en software en voorlopig een ruimte op de Popzolder ingericht.  
 
Beurzen voor mensen met kleine portemonnee  
Met ingang van 2018 zijn we gestart met het beschikbaar stellen van beurzen voor mensen/kinderen 
die het volgen van muziekles of een dans-, theater- of musicalcursus (tijdelijk) niet kunnen betalen.  
Er zijn twee aanvragen gedaan en door de Vrienden gehonoreerd.  
 
Financieel  
Talent XL    €   8.500 
Eigen Kloosterproducties  €   6.000 
Digital Art Lab     €   2.500 
Beurzen (2 maal)   €      903 
totaal      € 18.403 


