Het Provinciaal Domein Dommelhof is de thuisbasis van Theater op de Markt, het internationaal festival voor openlucht- en circustheater en Productiecentrum Dommelhof,
een centrum dat kansen wil bieden aan opkomend talent uit de podiumkunsten.
Opdrachten vanuit het provinciale sportvormingsbeleid worden uitgevoerd vanuit het
Sportcentrum van Dommelhof. Ook Musica vzw, impulscentrum voor muziek, en het
Klankenbos bevinden zich op het domein. Dommelhof werkt nauw samen met een aantal vaste partners van andere provinciale intiatieven zoals Zebracinema en Motives for
Jazz. Daarnaast maakt Dommelhof ook deel uit van CultuurNoord, een cultureel samenwerkingsverband tussen Neerpelt, Overpelt, Lommel en Hamont-Achel.
Dommelhof beschikt over een unieke infrastructuur die uiteenlopende activiteiten en
initiatieven mogelijk maakt. Een schouwburg, repetitie-, congres-, vergader- en tentoonstellingsruimtes, een artiestenkwartier, cafetaria, verblijfsgebouw met restaurant, een multifunctioneel sportcomplex en een sportzone in openlucht.
Het Provinciaal Domein Dommelhof heeft de ruimte en de infrastructuur en het vormt
de ideale locatie om dag- en/of avondactiviteiten van culturele en/of sportieve aard te
plannen. Bovendien beschikt Dommelhof over een ruim aanbod van technische faciliteiten en worden professionaliteit en deskundigheid door al onze medewerkers
hoog in het vaandel gedragen.
De infrastructuur van Dommelhof staat ter beschikking van zowel professionele
(theater-) gezelschappen uit binnen- en buitenland als van culturele organisaties,
scholen, jeugd- en sportverenigingen en andere actoren uit de non-profit sector.
Activiteiten kunnen daarbij steeds inclusief verblijf georganiseerd worden. Op initiatief van het provinciebestuur genieten Limburgse organisaties of verenigingen een
korting op hun verblijf in Dommelhof.
Dommelhof is gelegen in een rustige, bosrijke omgeving en de rivier de Dommel
kronkelt dwars door het domein. Het centrum van Neerpelt ligt op wandelafstand en
het domein is eveneens bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid, zowel in de omgeving van de sport- als van de theaterinfrastructuur.
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