Missie & Visie Ter Vesten 2014-2019 zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12/12/2013
Missie
Ter Vesten is een cultuurhuis met open geest waar artiesten van alle niveaus en pluimage, kunst- en
cultuurliefhebbers, geïnteresseerden en toevallige passanten, alleen of in groep, uit alle windstreken
samenkomen en elkaar op een fijne manier ontmoeten, prikkelen & verrijken.
Visie
Ter Vesten wil een open cultuurhuis zijn waar iedereen zich welkom voelt.
Breedbeeld
Kleuren en smaken verschillen. We kiezen daarom resoluut voor een breed en divers aanbod waarin
plaats is voor verschillende genres en disciplines. De podiumkunsten staan in Ter Vesten centraal
maar... zeker niet alleen. We besteden ook aandacht aan film, beeldende kunsten, vorming en
erfgoed. Daarbij maken we gretig gebruik van de knowhow van andere culturele actoren en
partnerorganisaties van binnen en buiten Beveren. Kortom: we spelen steeds in op wat jij boeiend
vindt.
Smeltkroes
Diversiteit is ons streefdoel. Ter Vesten is er voor alle artiesten, professionelen en amateurs. We
zorgen er voor dat iedereen zich welkom voelt, zowel de echte cultuurfreaks als de gewone
cultuurliefhebbers of toevallige passanten. Daarom stellen we onze uitgebreide culturele infrastructuur
in Beveren en in de deelgemeenten ook ter beschikking van lokale sociaal-culturele verenigingen en
gebruikers. Leeftijd, nationaliteit, woonplaats, sociale status, opleidingsgraad... : ze spelen in Ter
Vesten geen rol! Wie open staat voor cultuur, is van harte welkom.
Grijze bok, groene sla
Voor veel twintigers, dertigers en veertigers is - al dan niet actief - deelnemen aan cultuuractiviteiten
om diverse redenen niet evident. Een drukke baan, een gezin, een woning, het vraagt allemaal veel
tijd en energie. Toch vinden alle leeftijdscategorieën de weg naar onze zalen. Dit dankzij een op maat
gesneden aanbod en communicatie en een actieve publiekswerking die prikkelt en enthousiasmeert.
Tegelijk zetten we sterk in op een laagdrempelig, kwalitatief en divers aanbod voor scholen. We rusten
niet voordat elke Beverse leerling jaarlijks minstens één podiumactiviteit heeft bijgewoond.
Neusje van de zalm
In alles wat we doen, leggen we de lat hoog. Of je nu komt voor een pretentieloze ontspanningsactiviteit, een prikkelende of vernieuwende voorstelling of gewoon het gebruik van een lokaal: je hebt
altijd recht op het beste. Samenwerking met partnerorganisaties en andere culturele actoren kunnen
hier een meerwaarde bieden. Door een persoonlijke en kwaliteitsvolle dienstverlening maken we een
bezoek voor jou zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk. En tegelijk stimuleren we je om nu en dan
eens iets nieuws te ontdekken!
Beverse maten
Mensen komen vaak in gezelschap naar onze activiteiten. Door de juiste sfeerschepping en de
aanwezigheid van het Cultuurcafé zorgen we ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, van gedachten
wisselen, in contact komen met de artiesten en de magie van een live-beleving ondervinden. Cultuur
en gemeenschapsvorming zijn in Ter Vesten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom krijgen
Beverse talenten en verenigingen extra kansen en besteden we aandacht aan locatieprojecten waarbij
we samenwerken met het lokale culturele veld. Sociale beleving is meer dan de spreekwoordelijke
kers op de taart.
Krachtige stem, machtig koor
Als toonaangevende culturele speler neemt Ter Vesten zijn verantwoordelijkheid op, zowel lokaal als
regionaal. Samen met vele andere gemeentelijke en niet-gemeentelijke actoren zetten we Beveren op
de kaart als één van de belangrijkste vrijetijdscentra in het Waasland. Bovendien bewijzen we, samen
met onze Wase partners in België en Nederland, dat we deel uitmaken van een dynamische,
welvarende en levendige regio in Vlaanderen en Europa. Het aantrekken van nationaal en zelfs
internationaal bekende artiesten vormt daarbij een belangrijke troef, net als de conservatie, ontsluiting
en promotie van het waardevol erfgoed.
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