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Jenny Doest, directeur-bestuurder van Rozet, is per 1 september a.s. de nieuwe voorzitter
van de Stichting Culturele Evenementen Arnhem. De stichting werkt nauw samen met
Cultuur Netwerk Arnhem en is organisator van de Arnhemse Uitnacht. Doest volgt hiermee
de huidige voorzitter Ruud van Meijel op, die zijn functie als zakelijk directeur van
Toneelgroep Oostpool verruilt voor die van directeur bij het Chassé Theater in Breda.
Samen met de bestuursleden Anneke Jenniskens (Musis & Stadstheater Arnhem) en Evert
Burggrave (Introdans) staat Doest aan de vooravond van de 3e editie van de Arnhemse
Uitnacht op vrijdag 24 januari 2020. Jenny Doest: ‘Al bij de 1e editie zag ik het enthousiasme
van de instellingen en makers om op één avond en nacht Arnhem op zijn culturele
grondvesten te laten schudden. In de aanloop naar de Arnhemse Uitnacht ontstonden
nieuwe samenwerkingen die daarna door gingen. Contacten die de handen ineen slaan om
kunst en cultuur toegankelijker te maken voor alle Arnhemmers. Het lijkt me geweldig om
dat nog meer te benutten en samen de verdere edities een succesvolle en inspirerende
invulling te geven.’
Oproep: neem deel aan de 3e Arnhemse Uitnacht op 24 januari 2020
Tijdens de 3e Arnhemse Uitnacht brengen culturele instellingen, organisaties, liefhebbers,
makers en artiesten kunst en cultuur in de cultuurhuizen en in de stad. Ook op onverwachte

plekken in horecazaken en bij winkeliers zal er een programma zijn. Bij de 1e editie in 2018
telde de organisatie nog 80 deelnemers, in 2019 waren dat er ruim 200. Het aantal bezoeken
steeg bij de 2e editie van 5.000 naar ruim 9.000. De kersverse voorzitter doet een oproep aan
artiesten en makers om deel te nemen aan de Arnhemse Uitnacht: ‘De cultuurhuizen en het
centrum van Arnhem zijn het podium voor voorstellingen, lezingen, workshops en presentaties.
Meedoen als artiest of maker is mogelijk. Zoek hiervoor aansluiting bij een van de locaties of
meld je aan via arnhemseuitnacht@gmail.nl. Het programma van de Arnhemse Uitnacht
wordt rond de jaarwisseling bekend gemaakt.’
De Arnhemse Uitnacht is een initiatief van Cultuur Netwerk Arnhem waarvan de grootste culturele instellingen
van de stad lid zijn. De speciaal opgerichte stichting Culturele Evenementen Arnhem organiseert het evenement.
De Arnhemse Uitnacht komt tot stand door bijdragen van de deelnemende kunstenaars, organisaties, instellingen
én onder andere Gemeente Arnhem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: Neem voor vragen en informatie contact op met de Arnhemse
Uitnacht, Evert Burggrave, 06-50250359.

