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Jaarverslag Cultuur voor Lelystad 2020 

Cultuur voor Lelystad is een samenwerking van FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, Corneel 

en Agora. In 2020 is gezamenlijk LelySTART georganiseerd.  

Verslag LelySTART 2020 

De dertiende editie van LelySTART, welke plaatsvond op vrijdag 10 en zaterdag 11 

september 2020, was een heel speciale editie. Na een eerder aangekondigde 

afgelasting in april 2020 door de COVID -19 pandemie, zagen de deelnemende 

organisatoren (FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, Corneel en Agor a) uiteindelijk alsnog 

voldoende kansen voor een aangepaste versie.  

LelySTART 2020, maar dan anders!  

Geen grootschalige evenementen, zoals de optredens op het festivalterrein naast 

Agora, de kunstmarkt voor Kubus, geen Lekker Lelystad of een comedyavond i n een 

volle theaterzaal en geen boekenmarkt in FlevoMeerBibliotheek. LelySTART 2020 had 

een aangepast programma met veel minder mensen, waarbij gestreefd werd naar een 

zo groot mogelijk bereik en zichtbaarheid online. Met uitverkochte headliners als 

Roxeanne Hazes, Arthur Japin, bekende TikTokkers en de Pubquiz kijkt de organisatie 

derhalve terug op een geslaagd coronaproof evenement.  

LelySTART is traditiegetrouw de start van het nieuwe culturele seizoen en hoewel dat 

afgelopen jaar dus anders was, wil anders niet zeggen dat het ook minder was. Want 

bij de invulling van LelySTART 2020 is heel creatief nagedacht over wat wel kan, in 

plaats van te focussen op wat niet kan.  

Een belangrijke doelstelling was ook zichtbaar te blijven en een programmering en 

activiteiten te presenteren die gedurende het culturele seizoen vaker terug te zien zijn 

en tot (herhaal-)bezoek zouden gaan leiden. De programmaonderdelen hadden als 

kenmerk dat ze de instellingen in staat stelden om data te genereren van bezoekers, 

om gedurende het seizoen deze data te kunnen gebruiken  ten behoeve van loyaliteit 

en conversie. Alles wederom gratis, maar wel een verplichte online reservering.  

Een voorbeeld hiervan is de on- en offline pubquiz van vrijdag 11 september. Door een 

gezamenlijke activiteit te organiseren, die ook gelijktijdig via een livestreamverbinding 

plaatsvond op de verschillende locaties, l ieten de instellingen de ultieme verbinding 

zien. Middels vragen in de pubquiz over Kubu s en Agora rond Kunst & Cultuur, 

FlevoMeer Bibliotheek Lelystad middels de categorie Algemene Kennis, Corneel in de 

muziekronde en onze samenwerking als culturele instellingen in een overkoepelende 

Lelystadronde. Door middel van de vragen konden de verschi llende instellingen ook 

hun programmering promoten en daarnaast werd er promotie gemaakt voor onze 

prachtige stad!  

Men kon vanuit huis meedoen (laagdrempelig), maar zich ook inschrijven voor een 

exclusieve avond, geheel verzorgd, waarbij de teams op een u nieke plek de quiz 
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speelden (de podia van Agora, Corneel en Kubus of live met de quizmaster in 

FlevoMeer Bibliotheek). Ook voor de thuisspelers waren er prijzen te winnen door 

middel van de thuisvraag. De prijzen werden beschikbaar gesteld door Lelystadse 

ondernemingen. Radio Lelystad was de lokale mediapartner voor deze avond. In de 

periode voorafgaand aan 11 september is er veel aandacht voor de pubquiz geweest 

op de radio en de avond zelf werd live uitgezonden op Radio Lelystad én het geheel 

werd mede door hen gepresenteerd.  

Ook de overige programmaonderdelen stonden in het teken van een voorproefje op 

het nieuwe seizoen, kijkjes achter de schermen en een laagdrempelig bezoek aan de 

instanties. Hieronder een overzicht van de totale programmering van LelyS TART 2020: 

Vrijdag 11 september 2020 

Vrijdag Blijdag | Bibliotheek | 16.00 uur  

Pubquiz | Bibliotheek, Agora, Kubus, Corneel | van 20.00 – 22.30 uur 

Zaterdag 12 september 2020 

Agora Experience | Agora Theater | 10.30 uur | 11.30 uur | 12.30 uur  

Kubus Jongeren Tour met bekende Tiktokkers | Kubus | tussen 12.30 uur en 15.30 uur  

Kubus Kids & Volwassenen Tour | Kubus | tussen 12.30 uur en 15.30 uur  

360 Tour | Corneel | tussen 13.00 en 16.00 

Minka | Corneel | 16.40 uur  

Jongerenvoorstelling Mondkapje en de Wolf | Kubus | 16.30 – 17.30 uur 

Arthur Japin | Bibliotheek | 20.00 uurDancing on your seat | Corneel | 20.15 – 01.30 

uur 

Film van het Filmtheater: Fahim | Agora Theater | 20.30 uur  

Roxeanne Hazes | Agora Theater | 22.00 uur   

Dé publiekstrekker van LelySTART 2020 was Roxeanne Hazes. Zij zette een vette show 

neer in het Agora Theater. De Lelystedelingen waren zeer benieuwd naar deze 

zangeres, die werkte aan haar tweede album, haar evenement was heel snel 

uitverkocht. Op 1,5 meter afstand van elkaar konden 170 mensen genieten van Hazes’ 

songs als: ‘Ik was toch je meisje’ en ‘Mama was een klootzak’.  

Ook de eerdergenoemde Pubquiz was in trek. Binnen een week waren de tafels op de 

vier locaties allemaal verdeeld. We moesten zelfs een aantal teams teleurstellen. 

Teams die geen plekje op een van de locaties wisten te bemachtigen, konden 

meespelen via Radio Lelystad, dat met het programma ‘Luid(t) je weekend in’ een 

grote rol had binnen de Pubquiz.  



   
 

3 
 

De 25 meespelende teams op de locaties werden tijdens de quiz getrakteerd op een 

heerlijke, lokale borrelplank en natuurlijk de benodigde drankjes. Middels vernufte 

techniek kon er geschakeld worden tussen de verschillende speellocaties (AGORA, 

Corneel, Kubus en de Bibliotheek), waardoor de interactie enorm was. De vragen 

waren gerelateerd aan de verschillende organisatoren en met hulp van diverse 

‘bekende Lelystedelingen’, zoals scheidend burgemeester Ina Adema en de DJ’s van 

Radio Lelystad, werd de stad in een positief dagli cht gezet. Teams speelden fanatiek 

mee om verschillende lokale prijzen – maar het ging uiteindelijk om de gezelligheid en 

interactie. En die was er volop! De teamspirit vierde hoogtij tijdens deze avond vol 

vermaak. 

FlevoMeer Bibliotheek trapte ‘LelySTART  2020, maar dan anders’ af met kindertheater. 

Tijdens Vrijdag Blijdag op vrijdag 11 september speelde Theater het @penstaartje om 

16.00 uur de voorstelling Muizenissen, een spannende poppenvoorstelling voor 25 

kinderen van 4-8 jaar (en hun ouders), waarbij  de kinderen naar harte lust konden 

meespelen, zingen en dansen. . Vrijdag Blijdag is al jaren een begrip bij FlevoMeer 

Bibliotheek. Kinderen kunnen in vestiging Lelystad iedere 2e vrijdag van de maand 

gratis genieten van diverse workshops als kindertheater , ontwerpen, uitvinden, 

knutselen of een sportieve activiteit. Traditiegetrouw valt de Vrijdag Blijdag in het 

weekend van LelySTART en dit is voor FlevoMeer Bibliotheek Lelystad een prachtige 

manier om haar kinderprogrammering te promoten.  

LelySTART on tour 

In zowel het Agora Theater als Corneel en Kubus konden Lelystedelingen een tour 

maken, met een kijkje voor en achter de schermen. De licht - en geluidstechnici van het 

theater hadden letterlijk en figuurlijk alles uit de kast getrokken om het publiek  te 

vermaken met een vette show tijdens de AGORA Experience. Bezoekers ervaarden een 

bijzonder kijkje achter de schermen in Agora. Al verkennend werden plekken in het 

pand bezocht die mensen waarschijnlijk nog niet eerder gezien hadden. Onderweg 

langs de kleedkamers, artiestenfoyer en zelf de zolder werd er genoten van leuke 

anekdotes, bijzondere gebeurtenissen, theatrale momenten en vooruitblikken naar het 

programma van het komende najaar.  

Kubus presenteerde op zaterdag 12 september 'Op afstand', de leukste g ratis 

kunstroute met dans- en muziekpresentaties, expositie én een Meet&Greet met 

bekende Tiktokkers: Jipzzaza, Jaseyharders en agiii i77! Ieder half uur was er een tour, 

een speciale jongerentour (10-18 jaar) met de Meet & Greet met de TikTokkers en een 

kind & volwassenentour, waarbij je in 60 minuten door het hele gebouw wordt geleid 

en onderweg allerlei leuke presentaties krijgt te zien van Kubus -cursisten, docenten en 

amateurverenigingen. Ook presenteerde Kubus Lelystad de voorstelling ‘Mondkapje en 

de Wolf’, speciaal voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Een actuele voorstelling over de 

coronamaatregelen met de nodige humor waar erg van genoten werd door de 

aanwezigen. 
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Poppodium Corneel bood de Corneel 360 tour aan! Een exclusieve rondleiding, 

inclusief een spannend en zeer intiem optreden op een bijzondere plek in het gebouw. 

Zowel Jasper Mook (bekend van de Beste Singer/Songwriter van Nederland) als 

triphopartiest Kretsch (Popronde 2020) maakten hun opwachting tijdens deze tour. Als 

afsluiter was er een optreden van Minka in de grote zaal.   

Het avondprogramma werd verder vervolmaakt door een lezing in FlevoMeer 

Bibliotheek van de veelvuldig onderscheiden schrijver Arthur Japin, die vertelde over 

zijn nieuwe roman Mrs. Degas. 

De literaire lezing is al jaren één van de publiekstrekkers tijdens LelySTART. Ook dit 

keer was het met 50 bezoekers vanwege de COVID-19 richtlijnen vol in FlevoMeer 

Bibliotheek tijdens het optreden van Arthur Japin. Deze gelouwerde schrijver 

presenteerde zijn nieuw uitgekomen roman Mrs D egas en alle toehoorders hingen aan 

zijn lippen.  

Na de lezing was er nog een signeersessie, waarbij Japin vele persoonlijke 

boodschappen in zijn romans schreef. Ondanks de beperkende maatregelen genoten 

de bezoekers van de lezing en ambiance en ging ieder een tevreden naar huis.  

In Agora werd naast Roxeanne Hazes ook nog een uitverkochte film vertoond van het 

Filmtheater: Fahim.  

Poppodium Corneel sloot de avond en LelySTART 2020 af  met het concept ‘Dancing on 

your seat’. Tijdens ‘Dancing On Your  Seat’ l ichtte Corneel vier Lelystadse DJ’s en  

dansconcepten uit: elke DJ kreeg een uur de tijd om te laten zien wat hij of zij in huis 

heeft en de bezoekers konden 100% corona-proof losgaan gaan op hun stoel!  Een 

breed scala aan genres; van urban tot drum ’n bass en van deep house tot breakcore 

kwamen aan bod. Uiteraard was ook hiervoor de toegang helemaal gratis!  

Doelstellingen 

Een korte toelichting op de in de subsidieaanvraag benoemde doelstellingen;  

•             Zichtbaarheid van de culturele instell ingen voor de Lelystedeling  

In een zorgvuldig opgebouwde campagne is LelySTART - editie 2020 onder de aandacht 

gebracht van de Lelystedeling. Lelystedelingen die reeds bezoekers zijn van de 

organiserende instellingen én inwoners die dat nog niet zijn. Nog steeds wordt er via 

de sociale media kanalen van de culturele instellingen aandacht besteedt aan 

LelySTART. Deze aandacht wordt gedurende het gehele jaar d oorgezet. Gedurende de 

campagneperiode van medio augustus t/m eind september zi jn de volgende middelen 

ingezet: diverse artikelen en advertenties in de weekblad De Flevopost; bebording 

langs de kant van de weg; online advertenties; sociale media; zendtijd via Radio 

Lelystad en Omroep Flevoland.  

•             Genereren van B2C leads voor vervolgcommunicati e 
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Alle bezoekers van de verschillende activiteiten hebben zich online aangemeld. Hierbij 

zijn veel contactgegevens verzamelt. Alle bezoekers zijn na afloop benadert voor het 

geven van een opt-in ten behoeve van vervolgcommunicatie door de diverse 

instellingen. Daarnaast worden deze leads ingezet voor de promotie van LelySTART -

editie 2021.  

•             Activatie van bezoek eigen websites van de betrokken organisaties voor 

nieuw cultureel  

Via de online campagne is structureel doorverwezen naar de websites v an de diverse 

instellingen. Dit is ook gebeurt via de tickets en sociale media uitingen.  

Partners en sponsoren  

Ook Theater Posa trapte het nieuwe seizoen kleinschalig, vooral kunstzinnig en ook 

een beetje feestelijk af . Op het programma stond onder andere de opening van de 

expositie “Speciale Reflecties” van Ed Walraven . Een informatiemarkt met o.a. 

Theatergroep Droog!, Dans4Fun, Dijkdichters en kunstenaars.  En de Kubus Jazz Jam 

Sessie, waarbij met gezellig mee kon jammen of alleen luisteren. Op zondag was er tot 

slot nog een optreden van “Jewish Jazz” .  

Voor LelySTART 2021 is ons streven om het aantal de deelnemende (culturele) 

instanties nog verder te vergroten. Om zo nog meer v erbinding in de stad te creëren 

en verdere samenwerking te stimuleren.  

LelySTART 2021 was geen succes geworden zonder de hulp van onze partners en 

sponsoren. Gemeente Lelystad, Love4Lasers, City Marketing Lelystad, Intendant 

Amateurkunst, Cultuur voor Lelystad, Radio Lelystad, Omroep Flevoland, Flevopost, 

Gijs Murray, Apollo Ensemble, Filmtheater Lelystad, Fresh Focus, BTV, Klei, Vrienden 

van de Bieb, Ellie de Jong, iClicks, Flevolandse Theatervereniging JTL, DD Dance, NFFS, 

Theatergroep Bieb, Bollywooddansers, Agusto Rampessy and Friends, Robert 

Zondervan, Bellydance Flevoland, Utopo dium, Dé CaterSpecialist, MINKA, Roxeanne 

Hazes, DJ Sander Crama, DJ Niky Hendrix’s, Black Cadmium, D.R.K, Zwaar Belast en alle 

fotografen hebben LelySTART 2020, samen met alle medewerkers en vrijwilligers van 

Kubus Lelystad, Agora Theater Lelystad, Biblio theek Lelystad tot een waar feest 

gemaakt.  

 

We kijken nu al uit naar de volgende editie op vrijdag 11 en zaterdag 12 september 

2021. 

Lelystad – 18 mei 2021. 


