raak de grens,

open de tijd,

vind de mens

Dit gebeurt met gastvrije, betrokken medewerkers en door
een optimale, culturele en zakelijke exploitatie van het gebouw.
De programmering, dienstverlening en gebouw zijn
onderscheidend, liefst duurzaam en van hoge kwaliteit.

podiumkunsten
schoonheid

De Deventer Schouwburg presenteert en bevordert
podiumkunsten in al haar verschijningsvormen en
biedt hiermee schoonheid, emotie, vermaak en
verdieping aan een groot en breed publiek uit
Deventer en (ver) daarbuiten.

emotie verdieping

Deventer

vermaak

hoge kwaliteit

MISSIE I VISIE

Breek de lucht,

Breek de lucht,

raak de grens,

open de tijd,

vind de mens

Theater maken wij niet alleen.
Wij zijn het Podium van de Stad
en van deze tijd.

0nze overtuiging is dat kunst
net als liefde bij het leven en
het mens-zijn hoort.

Ons theaterhuis biedt ook plek voor actuele dialoog
tussen generaties van alle gezindtes om relevante
maatschappelijke thema’s uit te diepen en om bij
te dragen aan een duurzame wereld waar kunst
kleur aan geeft.

De Deventer Schouwburg is dé plek in Deventer
waar je alle vormen van podiumkunsten kunt zien,
je stadsgenoten ontmoet en samen bijzondere
momenten beleeft.

Onze voorstellingen laten je genieten, nadenken, lachen.
Ze creëren de ruimte voor nieuwe gedachten en emoties.
Samen naar theater kijken of theater maken geeft een
geluksgevoel en verbindt mensen met elkaar. Het maakt leven,
wonen en werken in onze bruisende Hanzestad nog mooier.

De Deventer Schouwburg:

Samen met de inwoners van Deventer maken wij
culturele dromen waar en ontmoeten graag mensen
met goede en bijzondere ideeën om die samen met
ons op te pakken en uit te voeren.

Rood is de kleur van ons pand.
Rood staat voor passie en hartstocht, maar ook
voor pijn en woede. Alle emoties in één kleur,
dat is theater, dat is de wereld!

liefde
genieten

lachen
nadenken

Ons motto staat als een huis en zie je vanuit alle
windstreken op onze toneeltoren staan:
Breek de lucht, raak de grens, open de tijd, vind de mens.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

in 2020 150 jaar (8 mei 1870 opgericht)
in 2020 25 jaar op de Leeuwenbrug
één van de 35 grootste theaters in Nederland
schouwburg in 100.000+ gemeente
220 voorstellingen
ruim 90 Podium van de Stad / educatie projecten
125 commerciële en culturele evenementen
gemiddeld 110.000 bezoekers per jaar
publiekstevredenheidscijfer ruime 8+

•
•
•
•
•
•
•

Grote Zaal: 780
Kleine Zaal: 198
Deventer foyer: 100
Panorama foyer: 100
Theatercafé: 250
Brasserie: 75
Gehele gebouw: 1.500 maximaal

zaalcapaciteit:

passie

theaterhuis
culturele dromen

Deventer Schouwburg
Leeuwenbrug 2
7411 TJ Deventer
0900 - 3000 200 (kaartverkoop)
0570 - 683 555 (kantoor)
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