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Stichting Cultuurpark de Hout is gevestigd in Alkmaar.
De Stichting is een vrijwilligersorganisatie die in de zomermaanden gratis toegankelijke culturele
evenementen organiseert in stadspark de Alkmaarder Hout voor een breed publiek. De
totstandkoming van de activiteiten ligt volledig in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers.
Zowel het bestuur van de stichting, de werkgroep die de evenementen organiseert, als ook
vrijwilligers die op de dag zelf helpen met op- en afbouw van het terrein en de catering, doen dit
geheel belangeloos. Dankzij de inzet van deze mensen en met financiële steun van gemeente,
sponsors en donateurs zijn wij in staat om de kwaliteit en kwantiteit van de evenementen te
kunnen blijven waarborgen.

Festivals

Publiekstrekkers als de Ierse middag, het Jazz festival en Vrienden van de Hout live garanderen
een paar duizend bezoekers. Daarnaast biedt de Stichting gelegenheid aan derden om gebruik te
maken van de prachtige locatie rondom de monumentale muziek nis. In 2018 was dat bijvoorbeeld
opnieuw het 5 mei comité, organisator van het Alkmaarse Bevrijdingsfestival. De kleinschaligheid
maakt dat het prettig toeven is voor zowel de bezoekers, die neerstrijken op het grasveld, als voor
de artiesten. Voor wie het altijd weer een genoegen blijkt om op te treden op de prachtige locatie
met een relaxte ambiance.
Alle evenementen vinden plaats op zondagen van 13.00 - 18.00 uur en zijn gratis toegankelijk. In
een seizoen komt een verscheidenheid aan kunst en cultuur aan bod: muziek, kleinkunst,
beeldende kunst, theater, dans en literatuur. Ook kinderactiviteiten zijn niet weg te denken in
onze programmering.

Vrijwilligers

De evenementen kunnen alleen door Cultuurpark de Hout gerealiseerd worden met de hulp van
talloze vrijwilligers. In 2019 betreft dat wederom meer dan 40 vrijwilligers. Hun enthousiaste inzet
en energie zorgen mede voor de sfeer die Cultuurpark de Hout zo kenmerkt. Zoals eerder vermeld:
Vrijwilligers zetten zich zowel in voor bestuurlijke taken als voor het organiseren van een
evenement.

Subsidie

Cultuurpark de Hout wordt jaarlijks gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. Incidenteel wordt
er ook door andere partijen subsidie toegekend voor losse evenementen.

Sponsors

Naast individuele steun en subsidies ondersteunen ook een aantal bedrijven uit de regio de
stichting. Zij bevorderen hiermee het voortbestaan van Cultuurpark de Hout en haar activiteiten
en geven met hun financiële bijdragen een impuls aan de programmering. Door sponsor te
worden laat een bedrijf zijn maatschappelijke betrokkenheid zien én zijn investering in de
culturele identiteit van Alkmaar. Voor sponsoren zijn er diverse publiciteitsmogelijkheden, onder
andere het logo op de website en in de digitale nieuwsbrief.

Activiteiten 2019

Vrijwilligersbijeenkomst (Seizoenstart)
Bevrijdingsfestival
Jazz & Blues in De Hout
De Hout Rocks
De Hout Classic
De Hout op Stelten
HoutPop
Wereldmuziekfestival
Podium onder de Boom
Keltische Middag
Vrienden van de Hout

Organisatie 2019

Naast het bestuur is er een coördinatiegroep om de programmeurs te ondersteunen bij het
organiseren van de festivals, zoals het aanvragen van vergunningen en het regelen van de inzet
van (extra) vrijwilligers.
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