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1.

Inleiding

Dit is het beleidsplan van het Filmtheater Horst voor de periode 2021-2025.
Deze periode betekent voor het Filmtheater Horst een nieuwe fase en biedt de mogelijkheid om
het draagvlak voor de organisatie verder te vergroten en de filmkunst een nog betere plek te
geven.
Het Filmtheater is de plek waar filmliefhebbers elkaar ontmoeten. Dit bereiken wij door het
aanbieden van een relevante programmering en een toegankelijke en gastvrije verblijfslocatie in ’t
Gasthoês te Horst.
De stichting is een financieel gezonde vrijwilligersorganisatie en een belangrijke speler binnen het
culturele veld van de gemeente Horst aan de Maas.

2.

Korte terugblik periode 2007 – heden

De Stichting Filmtheater Horst (voorheen Stichting de Tiendschuur) is in 2007 opgericht door een
aantal enthousiaste vrijwilligers.
Met een scherm van 1,20 x 1,00 meter en een kleine beamer en een paar caféstoelen waren er in
de voormalige Kasteelboerderij elke 1ste en 3e donderdag van de maand filmvertoningen.
Na subsidies van de Gemeente Horst aan de Maas en de Rabobank, was er twee jaar later een
professionele beamer, digitaal surround geluid en een beeldscherm van 5,00 x 3,00 meter.
Door vakmanschap en inzet van vrijwilligers konden de 28 bezoekers in 2013 plaatsnemen in
echte theaterstoelen inclusief een oplopende tribune en kleine tafeltjes voor de drankjes en de
hapjes.
Toen werd het tijd om ook theater te gaan programmeren. Van stand up comedy tot
verhalenvertellers en van lokale wereldreizigers tot toneeluitvoeringen. Alles wat met kleinkunst
en/of theater te maken heeft werd geprogrammeerd.
In 2015 is het FilmTheater verhuist naar Cultuurcafé Cambrinus. De caféstoelen kwamen terug,
het scherm werd weer de helft kleiner, het geluid ging weer naar analoog. De sfeer en de
gastvrijheid maakte dit echter helemaal goed. Na twee jaar moesten we noodgedwongen
wederom verkassen naar The Shuffle in Horst. Wederom met een zeer gulle subsidie van de
Rabobank kunnen we een nieuw scherm en een zeer professionele beamer en blu-ray speler
aanschaffen. Seizoen 2017/2018 begint met een superscherp beeld, goed geluid, maar nog steeds
op café-stoelen met deze keer "vaste" kussens.
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Inmiddels tellen we zo'n 330 nieuwsbrieflezers en hebben we ons gevestigd in de theater/filmzaal
van het nieuwe Gasthoês in Horst.

3.

Visie 2021 - 2025

Het Filmtheater Horst is meer dan alleen een filmzaal. We willen een culturele hotspot en
ontmoetingsplaats zijn waarin filmbeleving centraal staat en bezoekers graag willen verblijven.
Met onze programmering en ambiance willen we niet alleen onze bestaande bezoekers verder
aan ons binden maar steeds ook weer nieuwe bezoekers verwelkomen. Onze vrijwilligers zijn
hierin een belangrijke factor.
De inkomsten komen voort uit de entree die bezoekers betalen en de jaarlijkse subsidie van de
gemeente Horst aan de Maas. Een financiële verantwoording wordt jaarlijks opgesteld en na
vaststelling door het bestuur gepubliceerd op het onderdeel ANBI van onze website:
www.filmtheater.nu.
In het seizoen 2021/2022 zijn wij samenwerkingen aangegaan met een aantal andere
vrijwilligersorganisaties. Onze doelstelling is om dit te continueren en verder uit te breiden. Een
structurele samenwerking met de amateurcineasten van de Filmclub Limburg Noord is reeds van
start gegaan.
Thans worden de mogelijkheden en financiële haalbaarheid onderzocht om ook de
theaterproducties van weleer opnieuw een kans te geven.

4.

Tot slot

Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van de Gemeente Horst aan de Maas heeft het
Filmtheater Horst zich verder kunnen ontwikkelen en professionaliseren en is het een succes.
Het Filmtheater Horst bouwt voort op een nog steeds groeiend draagvlak en is inmiddels
verankerd in Horst en omstreken.
Met de steun van onze bezoekers, vrijwilligers, de Gemeente Horst aan de Maas en andere
partners, gaan we een nog sprankelender Filmtheater neerzetten.
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