
Het Provinciaal Domein Dommelhof is de thuisbasis van Theater op de Markt, het inter-

nationaal 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 aan-

tal vaste partners van andere provinciale intiatieven zoals Zebracinema en Motives for

Jazz. Daarnaast maakt Dommelhof ook deel uit van CultuurNoord, een cultureel samen-

werkingsverband 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 ten-

toonstellingsruimtes, een artiestenkwartier, cafetaria, verblijfsgebouw met restau-

rant, 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 faci-

liteiten 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 initia-

tief 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 par-

keergelegenheid, zowel in de omgeving van de sport- als van de theaterinfrastructuur.



Het sportcentrum biedt tal van mogelijkheden

voor sportdagen of evenementen, sportstages of

sportklassen voor scholen. 

Het algemene sportaanbod is erg divers en het

sportcomplex beschikt over een uitgebreide bin-

nen- en buitenaccomodatie. De grote sportzaal

(48 m x 32 m) met vaste en uitschuifbare tribu-

nen (in totaal 1 500 zitplaatsen) kan omgevormd

worden tot drie afzonderlijke ruimtes. De poly-

valente zaal is geschikt voor gevechtssporten en

dans en beschikt over een verstelbare klimmuur.

De fitnesszaal is uitgerust met kracht- en cardio-

toestellen en de volledig ingerichte VIP-ruimte

biedt uitzicht over de volledige hal. De sportzo-

ne in openlucht bestaat uit een voetbal- en

beachvolleybalveld, een polyvalent buitenter-

rein, een adventure- en oriëntatieparcours, een

finse looppiste en een volledig gerenoveerde

atletiekpiste waar internationale meetings kun-

nen plaatsvinden.

Het sportcentrum biedt ruimte aan verschillen-

de sportclubs uit de regio waardoor een uitge-

breid sportgamma wordt aangeboden, gaande

van fitness en gymnastiek tot balsporten,

gevechtssport, atletiek, badminton en een cir-

cusschool. Looptrainingen, aerobics, powertrai-

ning en diverse andere fitnessvormen worden

wekelijks georganiseerd in samenwerking met

de gemeentelijke sportdienst van Neerpelt. 

Sportcentrum Dommelhof heeft als doel de

drempel tot sport en beweging zo laag mogelijk

te houden en zoveel mogelijk mensen aan het

sporten te krijgen. Met oog op deze doelstelling

schenkt het sportcentrum speciale aandacht aan

specifieke doelgroepen, zodat ook diegenen

waarvoor sport misschien minder evident zou lij-

ken ook deel kunnen nemen en iedereen zijn

gading in het sportaanbod kan vinden. Onder

het motto “blij(f ) in beweging” verzorgt de pro-

vinciale sportdienst een algemeen bewegings-

aanbod voor mensen met beperkte mogelijkhe-

den, mensen met een hart- en rugprobleem of

diabetes.

Een ander facet waar het sportcentrum en meer

bepaald de cel sportvorming van de provinciale

sportdienst de laatste jaren zijn pijlen op heeft

gericht is de organisatie van sportvormingsini-

tiatieven. Opdat men het niveau van de sport in

Limburg via het uitgebreide aanbod nog zou

kunnen verhogen, worden opleidingen georga-

niseerd voor bestuurders van federaties en

clubs, trainers en coaches, leerkrachten, stu-

denten in diverse sportopleidingen, sportraads-

leden, medewerkers van gemeentelijke sport-

diensten, …

Het Provinciaal Domein Dommelhof is zich

bewust van de kracht van duurzame en/of tijde-

lijke samenwerkingsverbanden. In het kader van

verschillende initiatieven worden de handen dan

ook geregeld in elkaar geslagen met andere cul-

turele organisaties. Dommelhof is regelmatig

gastheer voor diverse culturele projecten. 

Samenwerking met andere actoren
van de provincie Limburg

CultuurNoord

CultuurNoord is een samenwerkingsverband

tussen Neerpelt, Overpelt (CC palethe), Lommel

(CC Adelberg) en Hamont-Achel om de culture-

le activiteiten in de regio op elkaar af te stem-

men en om uitzonderlijke voorstellingen en eve-

nementen ook in onze regio te tonen. De projec-

ten die CultuurNoord programmeert zijn een

meerwaarde voor Noord-Limburg en de voor-

keur gaat daarbij uit naar bijzondere locatiepro-

jecten die de gewone programmatie van de ver-

schillende partners overstijgen. Dommelhof

maakt als partner deel uit van CultuurNoord,

een Limburgs pilootproject waarbij een aantal

regionale partners voor het eerst structureel

samenwerken. 

Zebracinema

Zebracinema, het circuit van de arthousefilm in

Limburg, is uitgegroeid tot dé arthousebioscoop

van de provincie. Zebracinema streeft er naar

om de recente kwaliteitsfilm te tonen aan het

Limburgse filmpubliek, met extra aandacht voor

de Europese en de mondiale film én voor het

filmdebuut van jonge regisseurs. Zebracinema

besteedt ook aandacht aan educatie d.m.v.

lezingen en seminaries.  Zebracinema bestaat

uit een wekelijkse programmatie op verschillen-

de locaties en elke dinsdagavond programmeert

Zebracinema een film in Dommelhof. Naast de

reguliere programmering wordt veel aandacht

besteed aan thematische filmevents met lezin-

gen en seminaries waarop gastdocenten uit bin-

nen- en buitenland worden uitgenodigd.

Tenslotte wordt er twee maal per jaar speciale

aandacht besteed aan de doelgroep van deskun-

digen in de vorm van COFIB-weekends (Cursus

Oefening Filminleiding en –Bespreking) die

naar goede gewoonte plaatsvinden in

Dommelhof. Ieder weekend wordt thematisch

geprogrammeerd en gestoffeerd met lezingen

en films. 

www.zebracinema.be

JazzCase 

JazzCase wil Noord-Limburg en Dommelhof op

de jazzkaart zetten en een jazzforum aanbieden

waar niet alleen de doorgewinterde jazz-, maar

ook muziekliefhebbers met een open geest

terecht kunnen. JazzCase biedt elke derde don-

derdag van de maand een bijzonder jazzconcert

aan in samenwerking met Dommelhof waarbij

de nadruk ligt op vernieuwing en avontuur.

Dommelhof en JazzCase werken daarvoor

samen met het platform Motives for Jazz van de

provincie Limburg. 

www.jazzcase.be

www.motivesforjazz.be

Organisatorische samenwerkings-
verbanden

Vlaams Centrum voor Circuskunsten

Dommelhof weet wat er leeft binnen het heden-

daagse circustheater en wil op dit gebied steeds

een voortrekkersrol blijven vervullen. Een nauwe

samenwerking met het Vlaamse Centrum voor

Circuskunsten is dan ook vanzelfsprekend.

Samen wordt gestreefd naar de erkenning van

de circuskunstbeoefening in Vlaanderen als een

volwaardige discipline binnen de podiumkun-

sten en binnen het brede veld van kunst en cul-

tuur. Met gebundelde krachten worden de cir-

cuskunsten gepromoot naar een breed cultureel

veld en een ruim publiek. Deze samenwerking

heeft o.a. geleid tot de organisatie van de cursus

‘begeleider in de circuskunsten’, de jaarlijkse

éénwielerconventie en de productieweekends

van Vlaamse circusscholen in Dommelhof. 

www.circuscentrum.be

Opendoek Limburg

Dommelhof en Opendoek streven naar een ver-

dere uitbouw van het amateurtheater in Limburg

en Vlaanderen, zowel kwantitatief als kwalita-

tief, zodat alle geïnteresseerden elkaar via thea-

terbeoefening en -beleving kunnen ontmoeten

en zich artistiek en creatief kunnen ontplooien.

Samen wordt getracht het theaterbezoek te sti-

muleren en het amateurtheater te vernieuwen,

te verjongen en te verbreden.

www.opendoek-vzw.be

Musica

Musica, impulscentrum voor muziek, is geves-

tigd in de gebouwen van Dommelhof. De

omgang met muziek wordt op alle mogelijke

niveaus en met aangepaste middelen gestimu-

leerd.  Musica richt zich daarbij tot een aantal

bijzondere doelgroepen. 

Met Babelut wordt een festival voor baby’s en

peuters tot drie jaar georganiseerd, maar ook kin-

deren, jongeren, volwassenen en muzikanten vin-

den hun gading in het aanbod van Musica.  In

samenwerking met Musica organiseert Dommel-

hof om de twee jaar Samhain Nocturne, een

avondprogramma met muziek, theater en vuur

op het domein van Dommelhof. Op het domein

van Dommelhof bevindt zich ook het Klankenbos. 

www.musica.be

Samenwerking met de gemeente
Neerpelt

Dommelhof is het hele jaar door gastheer voor

de culturele intitiatieven van een aantal regiona-

le organisaties die door de gemeente Neerpelt

ondersteund worden:

ZwarteDoos is een initiatief van enthousiaste

muziek- en theaterliefhebbers. Zij organiseren

‘boeiende kleinschalige concerten’ op de plan-

ken. “Terug naar de bron in een strak en sober

decor” is hun motto. Niet de naambekendheid

maar vooral de authenticiteit, de eigenzinnig-

heid en het eerlijke speelplezier van de artiest

zijn doorslaggevend. 

www.zwartedoosneerpelt.be

AbsiNt is een jonge organisatie die ‘eigenzinnige

cultuur wil brengen in Neerpelt’. Zij zijn reeds

enkele jaren actief en staan onder meer in voor het

jaarlijkse Tappaz, het Poppentheaterfestival, …

www.absintneerpelt.be

OndersteBoven is een organisatie met als doel

de samenwerking tussen alle Noord-Limburgse

verenigingen die bezig zijn met multiculturali-

teit, Noord/Zuid-verhoudingen, duurzame sa-

menleving en ontwikkelingssamenwerking. Ze

gingen van start met het idee een ‘wereldfeest’

in elkaar te steken en willen verrassen met kwa-

litatief hoogstaande muziek uit andere culturen.

http://ondersteboven.fi-media.net
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Het internationaal theaterfestival Theater op de

Markt heeft als doel de ontwikkeling van open-

lucht- en circustheater te stimuleren en wil op

dit gebied steeds een voortrekkersrol blijven

vervullen. Vanuit Dommelhof wordt geijverd

voor de erkenning van openlucht- en circusthea-

ter en wordt door middel van een professionele

omkadering getracht een belangrijke bijdrage te

leveren aan de verdere ontwikkeling van deze

theatervormen. 

De formule van Theater op de Markt bestaat uit

een zomerfestival voor openluchttheater tijdens

de even jaren en een herfstfestival voor circus-

theater tijdens de oneven jaren. Het zomerfesti-

val heeft de stad Hasselt als vaste stek, het

herfstfestival vindt plaats op het domein van

Dommelhof in Neerpelt. 

Theater op de Markt focust enerzijds op het

onvervalste openluchttheater met voorstellin-

gen die echt bedoeld zijn voor de straat of bij-

zondere locaties en anderzijds op het circusthe-

ater met vaak een hoge spektakelwaarde. Deze

combinatie zorgt naar goede gewoonte voor een

originele festivalaffiche die met veel zorg wordt

samengesteld en met kwaliteit als enige waarde-

meter. Het team van Dommelhof trekt daarom

regelmatig naar binnen- en buitenlandse thea-

terfestivals, op zoek naar vernieuwende voor-

stellingen met een eigen karakter die in staat

zijn diepe sporen na te laten bij het publiek.

Daarnaast wil Theater op de Markt ook een bij-

drage leveren als creatiefestival om de verdere

ontwikkeling van openlucht- en circustheater te

stimuleren. Het hele jaar door verblijven arties-

ten in Dommelhof om er aan nieuwe creaties te

werken. De productiecel stelt niet alleen repeti-

tieruimte ter beschikking aan artiesten en gezel-

schappen, maar kan eveneens productionele,

logistieke en financiële ondersteuning bieden

tijdens het creatieproces. De ervaring, expertise

en de ondersteunende infrastructuur waarover

Dommelhof kan beschikken, staan garant voor

resultaatgerichte projecten en professionele

productiebegeleiding. De producties die gerea-

liseerd werden met steun van de productiecel

van Theater op de Markt krijgen uiteindelijk als

volwaardige voorstellingen vaak een plaats bin-

nen het eigen festivalprogramma en door mid-

del van netwerking wordt getracht andere festi-

vals in binnen- en buitenland aan te moedigen

deze producties te programmeren. 

Het Provinciaal Domein Dommelhof bekleedt

met Theater op de Markt een unieke positie bin-

nen het Vlaamse festivallandschap. Theater op

de Markt is er het voorbije decennium in

geslaagd om door te groeien tot één van de

toonaangevende festivals op het gebied van

openluchttheater in Europa. Theater op de

Markt geniet ook steun van de Vlaamse

Gemeenschap. 

Dommelhof is sinds 2008 de thuisbasis van

Productiecentrum Dommelhof, een centrum dat

wil uitgroeien tot een belangrijke creatieplaats

in Vlaanderen waar jonge makers aan nieuwe

voorstellingen of ideeën kunnen werken. Het

productiecentrum ondersteunt aanstormend

talent uit zeer verschillende sectoren: theater,

dans, muziek, film, design, grafische vormge-

ving,… Het productiecentrum tracht creativiteit

te stimuleren door middel van workshops, mas-

terclasses, showcases en beurzen. 

Het productiecentrum ‘bundelt krachten’ door

samenwerkingsverbanden op te zetten met CC’s

en kunstencentra, musea, bibliotheken, produ-

centen, hogescholen, academies,… Daarnaast

wordt op structurele basis samengewerkt met de

culturele platforms van de provincie Limburg die

werken rond een aantal verschillende disciplines

zoals jazz, dans, klassieke muziek, pop/rock,

beeldende kunst, design en audiovisuele kunst. 

In 2007 werd Dommelhof verbouwd en uitgerust

met o.a. nieuwe repetitieruimtes en kleedka-

mers om nog beter tegemoet te komen aan de

noden en behoeften van artiesten en gezel-

schappen. Het productiecentrum stelt deze

accommodatie ter beschikking aan artiesten die

in Dommelhof aan voorstellingen werken.

Daarnaast biedt het productiecentrum ook

begeleiding op inhoudelijk, zakelijk, technisch

en logistiek vlak om nieuwe producties te reali-

seren. Ook nazorg, promotie en distributie van

nieuwe voorstellingen die hieruit voortvloeien

maken deel uit van de werking van het produc-

tiecentrum. 

Het productiecentrum wil verder gaan dan enkel

coproduceren. Onder de naam TAKT wil het pro-

ductiecentrum op regelmatige basis nieuwe

voorstellingen, try-outs of work in progress

tonen aan het brede publiek. 

Theater op de Markt Productiecentrum Sportcentrum
Partners en samen-
werkingsverbanden


