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In deze onzekere tijden is het fijn dat we als Cool kunst en cultuur je een plek kunnen 
bieden voor ontspanning, voor het opdoen van nieuwe inzichten en voor betovering. 
Door de actualiteit van deze dag zou je haast vergeten dat we dit jaar in een complete 
lockdown zijn begonnen. Naar de zomer toe konden wij geleidelijk aan onze gasten 
weer als vanouds ontvangen. Met naast theatervoorstellingen en muzieklessen ook 
events voor organisaties en bedrijven. Wie weet, was jij wel onze gast bij de feestavond 
voor alle zorgtoppers van Magenta, het fusiefeest voor de bedrijfskringen van Lange-
dijk en Heerhugowaard of het theatercollege van Motivents.

Met creativiteit, flexibiliteit en positiviteit zetten we ons ook in deze (economische) 
uitdagende tijd in voor alle inwoners, organisaties en bedrijven van Dijk en Waard. 

Zijn je collega’s na een jaar had werken toe aan een cultureel uitje? Nog geen locatie 
gevonden voor het nieuwjaarfeest of paasontbijt? Een tekort aan collega’s of stagiai-
res? Doe mee aan Dijk en Waard on Stage! Of wil je inspiratie om met je bedrijf impact 
te maken? Lees dan gauw verder.

Tot snel, live in Cool!

Culturele groet,
Lineke Kortekaas

Kunst en cultuur, 
daar krijg je energie van!

De grootste uitdaging van het jaar staat weer voor de deur: wat stoppen we in de jute 
zak en wat ligt er straks onder de boom? Kies dit jaar voor een uniek cadeau en geef 
een avondje uit of een muziekles cadeau aan je collega’s! 

De Cool Cadeaukaart is hét perfecte cadeau voor jong en oud. Altijd leuk om te geven 
én nog leuker om te krijgen! Je kunt kiezen voor een digitale variant óf een verras-
singspakket met mogelijkheid om een persoonlijke brief toe te voegen.

Cadeautip voor collega’s

Contact
Renate Schipper | Coördinator Servicebalie
renate@coolkunstencultuur.nl
072 534 76 62



Nieuw, intiem, verrassend: dàt is onze nieuwe, Kleine zaal! Groots qua uitstraling en 
beleving! Een zaal met alle technische faciliteiten zoals je van ons gewend bent in de 
Rodi Media zaal, maar door het speelvlak dicht op de tribune dé ideale setting voor de 
wat intiemere bedrijfspresentaties, workshops en events.

Kleine zaal, grote mogelijkheden

Contact
Esther de Koning | Manager Events & Horeca
esther@coolkunstencultuur.nl | 072 534 76 62 (algemeen) | 072 204 24 28 (direct)
06 52 45 57 44 (mobiel)

Uniek, persoonlijk event 
voor 98 personen!

Beleef onze theatervoorstellingen of  
muziekworkshops samen met collega’s, 
relaties, vrienden of familie. We leggen 
jullie graag in de watten en regelen alles. 
Van de ontvangst tot hapjes of zelfs een 
driegangendiner vooraf. Op basis van 
jullie wensen, want geen groep is hetzelf-
de. Het Paarse Loper Arrangement is een 
voorbeeld van hoe een geheel verzorgde 
avond eruit kan zien. 

Wij bezorgen jou en je relaties een on- 
vergetelijke avond uit én jij laat een  
geweldige indruk achter.

Contact
Esther de Koning | Manager Events & Horeca
esther@coolkunstencultuur.nl
072 534 76 62 (algemeen) | 072 204 24 28 (direct)
06 52 45 57 44 (mobiel)

Genieten doe
je samen met
je collega’s

Paarse Loper Arrangement 17,50 pp*
• Ontvangst met koffie, thee en 
friandises met je bedrijfslogo
• Begeleiding door een gastvrouw 
of -heer
• Likeur van Wijngaard de Koen 
uit Langedijk
• Pauzedrankje naar keuze 
luxe notengarnituur
• Nagenietarrangement met een 
drankje naar keuze en warme 
bittergarnituur
• Je bedrijf in de spotlights die avond 
op onze schermen
• Korting op theatertickets

* De genoemde arrangementsprijs geldt 
voor groepen vanaf 15 personen (excl. de 
toegangskaarten voor de voorstelling, 
btw en eventuele toeslagen).



Het nieuwe jaar staat voor deur. Wil je in 2023 een eigen bedrijfsfeest organiseren? Of 
verdienen je medewerkers na een jaar hard werken een avond uit? We zetten je bedrijf 
graag op een ludieke manier in de spotlights!

Een intieme nieuwjaarsborrel op de foyer met prachtig uitzicht over het Coolplein, 
een kerstlunch op het grote podium, een jubileumviering inclusief muzikaal optre-
den in onze Kleine zaal, een swingend bedrijfsfeest in onze grote theaterzaal, een pub 
quiz in ons sfeervolle café of in alle ruimtes uitpakken met activiteiten: de mogelijk-
heden zijn eindeloos. Ons team denkt graag met je mee over jouw ideale bedrijfsfeest.

In 2023 jouw personeelsfeest 
in Cool? We zorgen voor het 
gouden randje! 

Contact
Esther de Koning | Manager Events & Horeca
esther@coolkunstencultuur.nl | 072 534 76 62 (algemeen) | 072 204 24 28 (direct)
06 52 45 57 44 (mobiel)

“Alles was tot in de puntjes verzorgd van ontvangst met roze loper, harten- 
meisjes en roze champagne tot de aankleding met ballonnen en roze bretels 
van het team. Ook de goede afstemming van het woordje van de bestuurder, de  
complimentenvideo en lasershow zorgde voor een mooie aftrap van de avond. Er 
hing een hele goede sfeer, je kon merken dat iedereen wel weer toe was aan een 
feestje en een leuke avond met alle collega’s samen. Het enthousiasme van jullie 
en het team heeft daar zeker aan bijgedragen. Men voelde zich echt in de watten 
gelegd en er was voor ieder wat wils. Dikke pluim voor jullie en bedankt voor de 
fijne samenwerking!” - Magenta



Dijk en Waard on stage
Cool kunst en cultuur werkt mee aan 
Dijk en Waard on Stage. Een beroepen-
feest voor VMBO leerlingen van het  
Trinitas College, Johannes Bosco, Huy-
gens College, Vonk Heerhugowaard, en 
Jan Arentsz Langedijk. De leerlingen 
gaan op 9 maart 2023 met beroepsbeoefe-
naren in gesprek over de inhoud van het 
beroep en hoe een werkdag eruit ziet. Na 
het beroepenfeest volgt een Werkbezoek 
op de Doe Dag op 23 maart 2023. 

Cool richt de 
spotlights
op het 
onderwijs! 

Op zoek naar nieuwe collega’s?
On Stage is geen ‘speeddating’ maar is  
gericht op het opbouwen van een helpend 
(beroeps)netwerk. Het lukt veel leerlin-
gen om deze relaties te onderhouden.  
Dit levert hen nieuwe gesprekspartners 
op, stageplaatsen en zelfs dienstverban-
den tijdens of na de vervolgopleiding. 

Voor bedrijven/beroepsbeoefenaren en 
matchmakers is deelname kosteloos. 
Meer informatie en aanmelden voor On 
Stage: www.dijkenwaardonstage.nl

Horizon College legt 
theaterbezoekers in de watten
Dit seizoen serveren leerlingen van het 
Horizon College Heerhugowaard in Café 
Cool een Theaterdiner. Een driegangen-
menu dat geheel verzorgd wordt door 
examenleerlingen. Van het bedenken 
van het menu, tot het maken van een 
draaiboek en het uitserveren op de avond 
zelf. Voor de theaterbezoekers de smake-
lijkste manier om de avond te starten en 
voor de leerlingen de kans om hun talen-
ten aan hun examinatoren te laten zien!

Cool kunst en cultuur is 
hét podium voor iedereen

Contact
Suzanne Boers | Manager Marketing
suzanne@coolkunstencultuur.nl
072 534 76 62 (algemeen) | 06 15 50 25 87 (mobiel)

Cool kunst en cultuur zet zich in voor een leefbare, kleurrijke en creatieve gemeente 
waarin iedereen kan meedoen. In samenwerking met Geriant en inwoners met de-
mentie en hun naasten hebben wij een cultureel programma onder de naam Demen-
tie…en toch een fijne dag! ontwikkeld met bijzondere voorstellingen, workshops en 
films.

Culturele Impact
Wil je met je bedrijf of organisatie met 
kunst en cultuur maatschappelijke im-
pact maken? Denk aan het aanbieden 
van muzieklessen voor mensen met een 
beperking, een educatief lesprogramma 
rondom klimaat, een theaterbezoek voor 
kinderen uit minima-gezinnen. We  
onderzoeken graag met je de mogelijk- 
heden om samen te werken. 

Je naam op onze deur?
Geen tijd voor een samenwerkings- 
project én draag je kunst en cultuur in 
het algemeen en Dijk en Waard in het  
bijzonder een warm hart toe? Informeer 
vrijblijvend naar de sponsormogelijk- 
heden. Wie weet, staat je naam straks op 
onze deur, zaal of tickets. Uiteraard  
houden we je op de hoogte van al onze  
activiteiten.


