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sinds 2013 is het energiehuis een iconische plek in Dordrecht, waar cultuurliefhebbers uit 
Dordrecht en de regio in groten getale samenkomen. een gebouw met een krachtige en 
uitdagende uitstraling en dito programmering. Maar wat houdt dat precies in? waarom is 
het zo belangrijk? en hoe bedienen we de Drechtsteden en haar inwoners? Dit document 
biedt inzicht en uitleg.

WelKoM IN Het eNeRGIeHUIS

Met dank aan de fotografen die Energiehuis verhalen hebben vastgelegd: Danny van der Weck, Tim Leguijt, Femke de Schepper,  

Marc de Jong, Tom Croes, Bas Czerwinski, Karin Jonkers, Dewi de Vries, DWImages.nl, Peter Verheijen, Jan Koorneef en Lorenzo Peneux.
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1. dIt IS Het eNeRGIeHUIS

“EEn aanWInST Voor DorDrEChT, Waar EChT Van aLLES TE BELEVEn IS. 
PraChTIg oPgEKnaPT MET VEEL rESPECT Voor ouDE ELEMEnTEn.” 1

Het
eNeRGIeHUIS
BRUISt

huis van poDiuMkunsten
het Energiehuis ademt cultuur. In de 47 
verschillende publieksruimtes staan maken, 
meedoen en ervaren centraal. hier is plaats 
voor alle vormen van podiumkunst – van 
dansvoorstelling tot bandwedstrijd en van 
hiphopconcert tot theaterworkshop. Steeds 
verrassend en altijd memorabel.

verzaMeling van sterke Merken
In het Energiehuis ‘wonen’ vier vaste merken: 
Poppodium Bibelot (waaronder Brandstof), 
Kunstmin, Stichting Cultuureducatie (waar-
onder Popcentrale, Servicebureau onderwijs 
& Cultuur en ToBe cultuurcentrum) en grand 
Café Khotinsky. Daarnaast zijn de ruimtes 
gevuld door allerlei partijen die focussen op 
cultuur- en uitgaansbeleving, zoals hollands 
Diep en BoD groep. Samen zorgen we voor 
een levendig cultuurgebouw.

getransforMeerD inDustrieel 
erfgoeD
We zijn gevestigd in de voormalige Dordtse 
energiecentrale. De herbestemming van dit 
pand gooit hoge ogen in Dordrecht en ver 
daarbuiten. Een trots voor de stad, waar wij 
met liefde en succes invulling aan geven. Met 
onze dynamische programmering doen we de 
naam van het gebouw eer aan: het Energiehuis 
is een huis vol energie.

Behoefte aan verMaak, 
verwonDering en ontwikkeling
Inwoners van Dordrecht en omstreken hebben 
behoefte aan cultuur in de breedste zin van 
het woord. Ze willen vermaak, verwondering 
en ontwikkeling. Een gezellige avond uit, een 
verdiepend debat, of een leerzame muziekles 
(voor zichzelf of hun (klein)kind). 

De organisaties in het Energiehuis luisteren 
naar de stad en zorgen voor maatschappelijke 
meerwaarde.

Cultuur is onMisBaar
Cultuur is een belangrijke factor voor de 
kwaliteit van leven. In welke vorm dan 
ook, speelt het een grote rol in geluk en 
zelfredzaamheid. het breidt namelijk het 
referentiekader uit, prikkelt de verbeelding 
en zet aan tot denken. Wie regelmatig in 
aanraking komt met cultuur, vergaart een 
bepaalde veerkracht en ruimdenkendheid die 
onmisbaar is in onze complexe samenleving.

DorDreCht als Cultureel CentruM
De herbestemming van de energiecentrale is 
een belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling 
van Dordrecht-Centrum. ook houdt het de 
herinnering aan het industriële verleden van 
de stad in leven. als huis van podiumkunsten 
draagt het Energiehuis bij aan de versterking 



een goed verhaal  7

van Dordrecht als cultureel en regionaal 
centrum.2 Wat artiesten én bezoekers betreft 
is het een aanwinst voor de culturele sector. 
oftewel: een machtige plek die Dordrecht  
op de kaart zet.

ColleCtieve prograMMapijlers
het Energiehuis presenteert een veelzijdig 
cultuuraanbod. Denk aan festivals, voor-
stellingen, concerten, evenementen en 
dansfeesten. ook kan iedereen – jong en oud – 
zijn of haar artistieke talenten ontwikkelen en 
uiten bij ons. Verder verhuren we doorlopend 
ruimtes aan bedrijven en particulieren voor 
bijvoorbeeld workshops en bedrijfsfeesten.

we gaan uit van Drie ColleCtieve 
(prograMMa)pijlers :

1. CultuurprograMMering

2. talentontwikkeling

3.  ontMoetingsplek voor aMateurs, 
professionals en puBliek

Binnen deze pijlers realiseren de organisaties 
in het Energiehuis een boeiend programma 
– zowel individueel als gezamenlijk. 
In hoofdstuk 4 staat hoe we hier invulling  
aan geven.

in het kort

“DanKZIJ InVESTErIngEn In onDEr anDErE hET EnErgIEhuIS STIJgT 
DorDrEChT MET STIP oP DE LIJST Van aanTrEKKELIJKE STEDEn.” 3

kernwaarDen

»  Dichtbij
»  robuust

»  nieuwsgierig

»  6 organisaties
»  13.000 m2

»  6 concert- en theaterzalen
»  11 oefenruimtes

»  30 dansstudio’s, ateliers en lesruimtes

»  tientallen activiteiten per dag

»  Bijna 100 openingsuren per week

»  gemiddeld 5.000 bezoekers per week

Belofte

het energiehuis biedt een steeds 
verrassende, altijd memorabele 

culturele beleving.

faCts & figures
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2.  SteRKe 
MeRKeN

het Energiehuis is een verzameling van sterke 
merken: Poppodium Bibelot, Kunstmin, 
Stichting Cultuureducatie en grand Café 
Khotinksy. Door samen in een pand te zitten, 
ontstaat er synergie. ons samenspel van 
podiumkunsten en cultuureducatie creëert 
een levendige, inspirerende plek waar 
iedereen zich thuis voelt. Daarnaast zorgt de 
gezamenlijkheid voor een groter bereik en 
bredere positionering, zowel van de individuele 
organisaties, als van het Energiehuis als geheel.

Ieder heeft een eigen krachtig programma. Dit 
is onze basis. Daarnaast versterken we elkaar 
met gezamenlijke programma’s. Wij zijn ervan 
overtuigd dat ieders aandeel eraan bijdraagt 
dat we een onmisbare meerwaarde bieden aan 
Dordrecht en regio. ons geheel is meer dan de 
som der delen.

Het
eNeRGIeHUIS 
BReNGt
SAMeN

“een ontMoetingsplek 
voor liefheBBers, 
professionals  en 
aMateurs waar je 

kunst en Cultuur kunt 
‘Beleven’, ‘Maken’ en 

‘leren’.” 4
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3. eeN dAG IN Het eNeRGIeHUIS

hET EnErgIEhuIS LEEFT. Er IS gEEn anDEr gEBouW In DorDrEChT 
MET ZuLKE ruIME oPEnIngSTIJDEn, Zo’n DIVErSE PrograMMErIng 

En ZuLKE MooIE onTMoETIngEn.

Het
GeBeURt
IN Het 
eNeRGIeHUIS

vrijDagoChtenD, 08.00 uur. De zon is net op en de 
eerste waarnemer van Dordrecht komt van het dak 
van het Energiehuis af. Voor een speciale voorstelling 
heeft hij een uur lang de wacht gehouden over de stad. 
op hetzelfde moment worden er voorbereidingen 
getroffen voor Muziek op schoot. “Staat alles klaar?” 
klinkt het uit het lokaal. Vaders, moeders en hun 
peuters druppelen langzaam binnen en oM 09.30 

uur start de workshop. aan de andere kant van het 
gebouw begint De inloop kunst & Cultuur – een 
laagdrempelige inloop voor ouderen uit de wijk. 
Vandaag staat ‘Beweeg mee’ op het programma.
oM 10:00 uur stapt muziektheatercollectief Club 
gewalt het Energiehuis binnen om te repeteren in de 
Studio voor hun nieuwste voorstelling. Tegelijkertijd 
begint in de ruimte 020 een architectenforum.

12.00 uur alweer. “Een tosti met geitenkaas alsjeblieft.” 
Brandstof is open en de eerste gasten zijn al binnen. Ze 
wachten op het lunchconcert van singer-songwriter 
Liza van der Sluijs. In khotinsky loopt het ook vol: de 
lunchkaart is erg populair bij Dordtenaren. oM 13.30 uur 
start het Muziekfestival jongeren & volwassenen 
in Ketel 2. “Ik ben wel zenuwachtig hoor.” alle cursisten 
van ToBe Muziek presenteren wat ze hebben geleerd. 
De zaal vult zich met nieuwsgierige familie, vrienden 
en andere muziekliefhebbers.

ronD 16.00 uur melden nachtburgemeester Juno 
rissema en kunstenaar Mignon nusteling zich bij de 
receptie. Samen gaan ze een muurschildering maken 
bij de kluisjes. Met onder meer een gedicht dat Juno 
speciaal over Bibelot heeft geschreven: “… ben er oud 
geworden, kan er jong zijn”.

oM 19.30 uur wordt het druk in de centrale hal. Een 
groep 18-jarigen komt voor het first time voters 
event in Ketel 1 – waar ze in gesprek gaan met jonge 
kandidaten van Dordtse politieke partijen. “hé, jij ook 
hier?” Twee klasgenoten ontmoeten elkaar. “Yes, ik ga 
zo naar de grote Prijs.” “ah leuk, ik kom straks nog wel 
even kijken!”

Bij de Popcentrale komt rockband Mantis binnen. Ze 
staan straks oM 20.30 uur in de voorronde van De grote 
prijs van Dordrecht. Maar eerst nog even oefenen: in 
hun vaste oefenruimte knallen ze alle nummers er nog 
een keer doorheen. Iets eerder, oM 20.00 uur, gaan 
de deuren van Machine 3 open. rapper en cabaretier 
fresku geeft er een uitverkochte show.

“Denk je dat hij slow down speelt?” Een meisje en 
haar vader komen voor het concert van Douwe Bob 
in de Main Stage. Ze waren er vroeg bij en konden net 
op tijd kaartjes bemachtigen. Na afloop raakt de vader 
aan de praat met iemand bij de garderobe en droomt 
het meisje even weg … ze zou ook wel zo mooi gitaar 
willen spelen. Dan ziet op het scherm in de hal ‘ook 
leren gitaar spelen?’ staan. Een bekende gitarist geeft 
les bij toBe, misschien wel iets voor haar?

Terwijl de avondgasten rustig naar huis gaan, stromen 
de bezoekers van de naChtprograMMering binnen.  
oM 23.00 uur begint technofeest Curfew in de Power 
Stage. De diepe baslijn ronkt al door het gebouw.  
Voorlopig is het nog niet stil in het Energiehuis.

“hé, jij ook hier?”
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4. PRoGRAMMA

het energiehuis draait op volle toeren. als 
individuele organisaties werken we samen 
aan verrassende en aantrekkelijke pro-
grammering. hierin versterken we elkaar. 
en met succes: de programma’s lopen goed, 
bezoekers komen wekelijks terug en er 
heerst een mooie programmadynamiek.

Zoals eerder genoemd, definiëren we drie 
collectieve programmapijlers. Deze pijlers 
lopen als een rode draad door onze eigen én 
gezamenlijke programmering en acties. Voor 
elke pijler stellen we heldere kwalitatieve en 
kwantitatieve doelen.

hieronder tonen we een selectie van jaarlijkse 
activiteiten per organisatie, en een overzicht 
van de gezamenlijke activiteiten. Daarbij zit het 
niet enkel in het aantal, maar ook in de toege-
voegde waarde voor bezoekers. Juist de op-
stelsom en diversiteit van ieders brede aanbod 
zorgt voor een dynamisch Energiehuis.

prograMMa per organisatie

1. CultuurprograMMering
Wie aan een huis van podiumkunsten denkt, 

denkt aan muziek, theater, dans, debat en 
stadsprogrammering. al deze elementen komen 
ruimschoots terug in de programmering van 
het Energiehuis. Breed en niche, avontuurlijk en 
robuust, gevestigd en nieuw.

2. talentontwikkeling
het Energiehuis is een kweekvijver voor 
nieuwe initiatieven en lokaal talent. We 
spannen ons in om makers aan te trekken 
en dagen hen uit om hun culturele identiteit 
te ontdekken. Dit doen we met workshops, 
cursussen, jamsessies en wedstrijden voor 
beginnende artiesten.

3. ontMoetingsplek voor aMateurs, 
professionals en puBliek
Zodra je het Energiehuis binnenloopt, merk 
je dat er in dat hele grote gebouw een 
veelheid van activiteiten plaatsvindt, het 
bruist. het leeft. amateurs, professionals en 
publiek vinden er hun plek, ze kruisen elkaar, 
ontmoeten elkaar, inspireren elkaar. Eten, 
drinken, leven wij met elkaar. In het Energiehuis 
stimuleren wij ontmoetingen. Creëren wij 
kansen voor artiesten om van elkaar te leren 
en zelf producties te ontwikkelen. Dit is terug 

taBel 1. CultuurprograMMering (2019)

poppoDiuM BiBelot kunstMin in het energiehuis stiChting CultuureDuCatie

»  195 concerten »  73 voorstellingen »  185 concerten
»  60.000 bezoekers »  9600 deelnemers/

bezoekers
»  35 voorstellingen

»  2.200 optredende 
muzikanten

»  11.000 bezoekers

Het
eNeRGIeHUIS
ScHUdt je 
WAKKeR
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te zien in de programmering en de speciaal 
ingerichte ruimtes. Een paar voorbeelden:

»  In de artiestenfoyer van poppodium 
Bibelot komen optredende acts graag 
bijeen.

»  In de oefenruimtes en studio’s van de 
popcentrale delen regionale bands hun 
kennis met elkaar.

»  In de repetitie- en montagestudio van 
kunstmin krijgen beginnende en ervaren 
podiumkunstenaars de ruimte om (samen) 
voorstellingen te ontwikkelen.

»  Cursisten van ToBe bezoeken voorstellingen 
van Kunstmin.

ook op andere plekken en momenten zijn er 
waardevolle ontmoetingen tussen amateurs 
en professionals. Bijvoorbeeld in Brandstof 
en Khotinksy, waar artiesten na afloop van 
optredens hun bezoekers ontmoeten. En 
tijdens workshops van ToBe, waar beginners 
de kneepjes van het kunstvak leren van 
professionals. op deze manier ontstaan er overal 
in het Energiehuis artistieke kruisbestuivingen.

ontMoetingsplek van De regio
het Energiehuis ademt en leeft. het is een 
extra wijk in de stad. Met verdiepingen, ruimte, 

studio’s, podia en ontmoetingsplekken die 
uitkomen op een centrale hoofdstraat, de 
centrale hal .Deze hal verbindt alle energie 
die in het gebouw aanwezig is. Elke bezoeker 
en gebruiker, iedereen die er (dagelijks) werkt 
of optreedt, aanwaait en verblijft, krijgt hier 
flarden, beelden, geluiden en indrukken 
mee van wat overal gebeurt. Dit maakt het 
Energiehuis tot een ontmoetingsplek pur sang.

gezaMenlijk prograMMa
In aanvulling op bovenstaande rijke program-
mering, organiseren we ook samen activiteiten 
binnen de drie pijlers. Zoals de Cultuursafari,
waarbij 850 kinderen kennismaken met 
culturele organisaties in Dordrecht. of 
de Masterweekenden, met inspirerende 
ontmoetingen tussen cultuurmakers. Tijdens 
deze Masterweekenden staat de ontmoeting 
tussen amateurs en professionals centraal. Per 
jaar gaat het om gemiddeld 15 gezamenlijke 
activiteiten met in totaal 5650 bezoekers. 
nevenstaande tabel biedt overzicht van deze 
gezamenlijke programmering. Per activiteit 
noemen we de samenwerkingspartners en 
bijbehorende pijler(s).

1 google, bezoekersreview E. Meijer, maart 2019
2 raadsinformatiebrief Voortgang Energiehuis, september 2010
3 algemeen Dagblad, Dordt stijgt met stip in lijst prettigste steden, mei 2015
4 De Poorter, in nieuw energiehuis kan het allemaal! - Ton van der Kolk, februari 2013

taBel 2. talentontwikkeling (2019)

poppoDiuM BiBelot kunstMin in het energiehuis stiChting CultuureDuCatie

»  20 regionale bands als 
support-act

»  68 repetities van 
professionals

»  8.600 cursisten en 
deelnemers

»  20 activiteiten rondom 
lokaal talent

»  71 repetities van 
amateurs

»  Businessclub die lokaal 
talent ondersteunt

»  7 voorstellingen (van 
het totale aantal van 73 
voorstellingen) en 850 
bezoekers

»  2.300 verhuringen 
aan zelfstandig 
ondernemers en 
amateurmuzikanten

gezaMenlijk prograMMa

aCtiviteit wie? pijler(s)

Cultuurnacht alle organisaties gebouw-
breed, samen met culturele 
partners in de stad

Programmering
ontmoeting

Cultuursafari alle organisaties gebouw-
breed, samen met culturele 
partners in de stad

Programmering
Talentontwikkeling

ontdek bijzondere 
programmering  
(6 edities)

Kunstmin & Bibelot
(in ontwikkeling)

Programmering

Popgala alle organisaties gebouw-
breed

Programmering
ontmoeting

Themadagen  
(2 edities)

alle organisaties gebouw-
breed

Programmering

Muzikantendag Bibelot, Popcentrale  
& ToBe

Programmering
Talentontwikkeling
ontmoeting

Masterweekenden  
(3 edities)

alle organisaties gebouw-
breed

Talentontwikkeling
ontmoeting
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