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Cultureel ondernemerschap staat bij het Agora 
Theater hoog in het vaandel. Om die reden heeft 
Agora in 2012 een Culturele Businessclub in het 
leven geroepen. De businessclub zet zich in om 
de aansluiting tussen cultuur en bedrijfsleven te 
verbeteren. Ondernemers worden betrokken bij 
het theater en het programma-aanbod, waar-
door het draagvlak binnen de regio vergroot 
wordt en er nieuwe markten aangeboord 
worden. De businessclub vierde vorig jaar haar 
eerste lustrum en telt 25 leden, veelal Lelystad-
se organisaties uit verschillende branches, die 
gezamenlijk een bijzonder netwerk vormen.

Culturele 
Businessclub Agora 
verrast en verbindt!
Interview met oprichter Jan Gras

VERRASSENDE CULTURELE TRIPJES
De businessclub gaat elk jaar op een tweedaagse 
studiereis. Met deze reizen hoopt Jan Gras zijn leden 
iets nieuws te laten ontdekken. “Ik probeer na te 
denken over bestemmingen waarmee ik iets wil 
laten zien. Elke reis heeft daarom een thema. We 
gaan vooral naar plekken waar je als toerist niet 
komt. We zijn een keer met de businessclub naar  
het Ruhrgebied geweest, een industriële omgeving 
waarin bijzondere theaterprojecten zich aan het 
ontwikkelen zijn. Ook zijn we naar Gent en  
Antwerpen geweest, plekken waar sprake is van 
nieuw ondernemerschap. En onlangs hebben we  
met 50 man de Dutch Design Week in Eindhoven 
bezocht. Dit event onderscheidt zich van andere 
designevenementen door zich te concentreren op 
ontwerpen voor de toekomst. De nadruk ligt op 
experiment, vernieuwing en cross-overs. Iets wat 
uitstekend bij de essentie van theater past.”

GELIJKGESTEMDEN
De leden van de businessclub staan van nature  
open voor anderen en voor nieuwe dingen. Nieuwe 
leden van de businessclub worden daarom altijd  
enthousiast onthaald. Er zijn acht criteria om lid  
te kunnen worden van de Culturele Businessclub 
Agora. Bijvoorbeeld de omzet, het aantal mensen  
dat een bedrijf in dienst heeft en de positieve 
ontwikkeling van een bedrijf. Als een onderneming 
aan vier criteria voldoet, komt het in principe in 
aanmerking voor lidmaatschap. Het belangrijkste  
is de gelijke gestemdheid: ondernemers die in 

cultuur geïnteresseerd zijn, het belangrijk vinden 
dat Lelystad een goed theateraanbod heeft en daar 
dus ook financieel aan willen bijdragen. Daar 
krijgen de leden veel voor terug. 

AGORA THEATER, BIOSCOOP & CONGRESCEN-
TRUM IS VEELZIJDIG

Agora biedt voor iedere zakelijke bijeenkomst een 
eigentijdse en inspirerende omgeving. Het prachti-
ge, kleurrijke en spraakmakende gebouw vormt het 
ideale decor voor congressen, vergaderingen, 
(personeels)feesten, tv-opnames en productpre-
sentaties. 

Voorzien van alle technische faciliteiten bieden de 
theater- en bioscoopzalen, foyers en vergaderzalen 
eindeloze mogelijkheden. Een feest op het podium, 
diners en buffetten in verschillende thema’s,  
lunches en vergaderarrangementen; met creativi-
teit wordt het ondenkbare realiteit. Dankzij de 
samenwerking met restaurant Applaus kan Agora 
ook  
aan alle culinaire wensen voldoen. 

“Agora is de plek waar bezoekers een verrijkende  
en verrassende cultuurbeleving ervaren, elkaar 
ontmoeten en gedachten en emoties delen!.”

“Agora de plek waar je het alledaagse kunt  
ontvluchten en waar binnen iets buitengewoons  
met u gebeurt!.”

Het culturele klimaat in een  
stad kan een doorslaggevende  
vestigingsfactor voor  
bedrijven zijn!

Naast factoren als ‘bereikbaarheid’ en ‘logistiek’ 
blijkt ook het culturele aanbod van een stad  
belangrijk te zijn in de keuze van een bedrijf om 
zich te vestigen” aldus Jan Gras, oprichter van  
de businessclub en theaterprogrammeur. “Het 
culturele klimaat in een stad kan dan zelfs  
doorslaggevend zijn, blijkt uit verschillende  
onder zoeken. De as bedrijfsleven – theater is 
daarmee veel belangrijker dan veel mensen  
veronderstellen. Betrokkenheid van bedrijven bij 
een theater kan bovendien de betrokkenheid van  
die bedrijven bij een stad vergroten.”

BIJZONDERE TEGENPRESTATIES VOOR LEDEN
De leden van de Culturele Businessclub Agora 
komen in aanraking met culturele evenementen, 
voorstellingen of reisbestemmingen waar ze verrast 
door zijn. Ze krijgen vrijkaarten, VIP-kaarten, 
voorstellingen die worden voorafgegaan door een 
diner of korting op de zaalhuur van de Agora. Men 
kan er personeel of relaties mee verrassen. Maar  
ze mogen ook meedenken over het program-
ma-aanbod van het theater en dus vervullen  
ze hiermee tevens een klankbordfunctie.
Naast deze voordelen biedt de businessclub ook  
een plek van ontmoeting voor mensen, die geïnte-
resseerd zijn in cultuur en culturele ontwikkelingen, 
met de theaterprogrammeur als gids. “Twee keer 
per jaar zoek ik een bijzondere voorstelling uit, waar 
ik leden voor uitnodig. Die voorstelling wordt dan 
voorafgegaan door een inleiding. Zo kun je in de ziel 
van de maker kijken. Daardoor kijk je anders naar 
een voorstelling” vertelt Jan Gras. “Ik selecteer  
juist iets waar ze niet direct naar op zoek zijn,  
maar waardoor ze wel verrast worden. Gevraagd  
en ongevraagd investeer ik daarin. Natuurlijk, er 
zijn bedrijven die op eigen gelegenheid voorstel-
lingen uitzoeken, maar er zijn er ook, die dit initia-
tief waarderen. Dat hoeft niet iedere maand, zoiets 
moet je doseren. Twee keer per jaar doe ik dat.” 


