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Terugkijkend op 2021 kunnen we

zeggen dat het een goed jaar was. Het

podium wordt gedragen door de stad

en door de kunstenaars. 

Het aantal bezoekers groeit nog steeds

en de kunstenaars dragen onderling

steeds meer samen het museum. The

Living Museum Tilburg laat zien dat

zorg voor elkaar werkt, mits daar

daadwerkelijk ruimte voor mag zijn. 

Ondanks de Lock down en de Corona

maatregelen in 2021 is het TLMT toch

gelukt een aantal activiteiten te

organiseren. 

We hebben, door middel van een

eigen locatie, kunnen laten zien hoe

succesvol het concept is. We zijn

gegroeid in aantal, kennis en

verbintenis. En daar zijn we trots op. 

Deze trots delen we graag, de

behaalde resultaten leest u in dit

jaarverslag.

We kijken uit naar de toekomst, met

daarin nieuwe ontwikkelingen,

samenwerking, groei en een nieuwe

locatie.

Bestuur The Living Museum Tilburg

April 2022
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V O O R W O O R D
We staan op het punt van een verhuixing!



The Living Museum Tilburg is een

non-profit Outsider Art Program. Een

creatieve, inspirerende

ontmoetingsruimte die toebehoort

aan de mensen die er kunst maken. 

Een plek waar je volledig jezelf kunt

zijn en niet veroordeeld wordt. Een

plek waar je jezelf kunt laten

inspireren. Een plek waar je al je

talenten aan de wereld kunt laten

zien. Want iedereen is welkom om

zijn talenten te komen uiten, te

ontdekken, ontwikkelen en (terug) in

zijn kracht te komen. Iedereen

verdient een podium. Er zijn geen

regels maar tradities, en de

kunstenaars bepalen zelf hoe ze met

elkaar omgaan.

Problemen los je met elkaar op. En als

er dan toch ingewikkelde knopen

doorgehakt moeten worden, dan wil

het Bestuur dat best doen, maar in

principe is het een Consumer Run

Project. Iedereen is er gelijk. 

Ontmoeting, kunst, inspiratie en

herstel staan centraal in The Living

Museum. 

Tradities in plaats van regels

The Living Museum Tilburg is in

basis een vrijplaats en kent geen

regels, intakes, indicaties, eigen

bijdrage of zorgplannen. Om het

dagelijks beheer in goede banen te

leiden wordt er gewerkt aan de hand

van tradities. Onze visie is dat, bij het

stellen van regels er meer

gediscussieerd wordt over de regels

en niet over het gedrag dat je hoopt te

bereiken. Met het samen bedenken

van tradities doen we een beroep op

het collectieve ‘boerenverstand’.

De 2 belangrijkste tradities zijn:

“Je mag zijn wie je bent en doen wat je

wilt, zolang het jezelf, de ander of de plek

niet schaadt”

“Probeer de het museum mooier achter te

laten dan dat je haar gevonden hebt”
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W A T  I S  T L M T ?
Atelier voor talentontwikkeling en persoonlijk herstel



Wie dit leest is kunst is een DOE-

boek dat inspireert, informeert en

aanzet om met je eigen creativiteit

aan de slag te gaan. Het gaat niet over

wel of geen goede kunst. Het gaat

over kunst als middel om je verhaal te

ontdekken en te vertellen. Het geeft

inzicht over je eigen handelen,

talenten en motivaties. Wie dit leest is

kunst is een uitnodiging aan iedereen

om met zijn eigen creativiteit aan de

slag te gaan. Om zelf de helende

werking van kunst te ervaren. 

Aan dit boek werkten zowel 50

professioneel geschoolde kunstenaars

als outsider-kunstenaars mee. Samen

creëerden zij vorm en inhoud van dit

boek.

Wie dit leest is kunst is mede mogelijk

gemaakt door de vrijwillige bijdrage

van ruim 50 kunstenaars,

tekstschrijvers en fotografen en

dankzij de financiële steun van:

Bergmansfonds, Prins Bernard

buurtcultuurfonds, Boudewijn van

Gorp Stichting, Somers

Schilderwerken, Stichting Jacques de

Leeuw, Jopiefonds, Thebe

Stimuleringsfonds, Tilburg Akkoord,

KunstLoc Brabant en VSB fonds. 

Het boek is een groot succes en is

verschenen op 19 oktober. Vanaf

lancering tot 31 december zijn er 1483

boeken verkocht of weggeven (pay

what you can). 
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W I E  D I T  L E E S T  I S
K U N S T



25 September – Nationale burendag

Na maanden van schilderen, graffiti

spuiten en mozaïek plakken

presenteerden we op 25 September de

70m2 muurschildering in de speeltuin

bij Buurthuis de Wissel.

Wijkwethouder @Esmah Lahlah legde

deze dag, tijdens nationale burendag,

symbolisch het laatste steentje aan het

collectieve kunstwerk waaraan totaal

ruim 250 buurtbewoners hebben

meegewerkt. 

Speciale dank ook aan Gemeente

Tilburg en ContourdeTwern voor het

vertrouwen in dit project en Somers

Totaalonderhoud BV voor de support. 
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M U U R S C H I L D E R I N G
D E  W I S S E L



Op 18 juli 2021 bestond het museum 5 jaar. Reden voor een feestje! 

Optredens van o.a. 3 Shades of Grey en de ‘Kwisniedaktwiskwis’
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5 - J A R I G  B E S T A A N
The Living Museum Tilburg bestaat 5 jaar!



Op 17 december 2021 is tijdens de

Stad van Makers livestream bekend

gemaakt dat Rob Haen van The

Living Museum de tweede creatieprijs

van Tilburg in ontvangst heeft

genomen. De Creatieprijs van Tilburg

is een prijs die ieder jaar wordt

uitgereikt aan een Tilburgse maker (of

makerscollectief) die een substantiële

bijdragen heeft geleverd aan

verbinding in de stad.

De genomineerden waren Rabia

(mede-eigenaar restaurant Raban en

Silk Road), Niels Hermus

(initiatiefnemer Let’s Do Goods),

Serve The City en Rob Haen

(initiatiefnemer The Living Museum

Tilburg).  

Jury rapport

Bij de keuze van de winnaar was de

jury unaniem: “Wat vooral bijzonder

is aan het Living Museum is dat

mensen uit de rafelrandjes van de

maatschappij een plek kunnen vinden

om zich creatief te uiten, en hiermee

weer een weg kunnen terugvinden in

de maatschappij. Kunstenaars kunnen

hier hun (her)start vinden. Het lukt de

mensen van The Living Museum om

de mensen weer een plek te geven in

de maatschappij. De buurt gaat naar

The Living Museum toe om daar te

zijn, en om bij de mensen te zijn. Met

creatie worden deze mensen

teruggebracht. Iets wat zeker past bij

alles waar de Creatieprijs om gaat.”
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C R E A T I E P R I J S
Rob Haen wint tweede creatieprijs van Tilburg



Zoektocht nieuwe locatie

Aangezien we de huidige locatie aan

de Enschotsestraat per 1 mei 2022

moeten verlaten, stond 2021 vooral in

het teken van zoeken naar een nieuwe

locatie. Al in de zomer startten we

deze zoektocht, we plaatsten

verschillende oproepen op social

media en de initiatiefnemers van het

museum fietsten eindeloos rondjes

door de stad. Het werd spannend, de

datum kwam steeds meer in zicht

maar uiteindelijk is het gelukt! 

Per 1 mei heeft TLMT een nieuwe

locatie aan de Ringbaan Oost 300 in

Tilburg.
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Z O E K T O C H T
We zijn verhuisd!



Het Niet zo geheime

kunstgenootschap van Tilburgse

Outlaws

The Living Museum wordt gedragen

door een groep bijzondere mensen.

Stadgenoten die op heel veel

verschillende manieren een positieve

bijdrage leveren aan onze vrijplaats.

 

Deze groep mensen vormen samen

het ‘Niet Zo Geheime

Kunstgenootschap van Tilburgse

Outlaws’. Een Tilburgse Outlaw is

iemand die grenzen durft te

verleggen en zich buiten de geijkte

paden begeeft. Iemand die lak heeft

aan traditionele wetten. een Tilburgse

Outlaw volgt zijn hart, leeft volgens

onze tradities en maakt met zijn/haar

inzet The Living Museum tot een

mooiere plek. Een outlaw wordt

erkend in de vorm van een speldje,

waarmee hun inzet en onze dank

wordt getoond.

In 2021 hebben 15 kunstenaars dit

bijzondere speldje  mogen ontvangen.
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O U T L A W S
Het Niet Zo Geheime Kunstgenootschap van Tilburgse Outlaws



Nieuw bestuur

Bij de start van The Living Museum Tilburg is er in eerste instantie gewerkt met een

‘werkbestuur’. Met de groei en taken van het bestuur, gaven een aantal bestuursleden aan zich op

een andere manier in te willen zetten voor The Living Museum Tilburg. 

Hierop heeft een wisseling plaats gevonden, met nieuwe bestuursleden waarmee wij verwachten

verder te kunnen werken aan ontwikkeling en professionalisering.

Samenwerking met de Rotaryclub

Op 5 oktober vond er een kennismaking plaats met het bestuur TLMT, Paul Scheijmans

(voorzitter) en Rob van Mierlo (programmacommissaris) van de Rotaryclub. Het gesprek verliep

in een prettige en ongedwongen sfeer. Na afloop gaf Paul Scheijmans aan bereid te zijn tot

samenwerking en ondersteuning te bieden aan TLMT.

Art Parade

Op 12 november organiseerden kunstenaars collectief Urge en The Living Museum een creatieve

wandeltocht door de stad.

Bezoek Textielmuseum

OP 2 november werden de kunstenaars van TLMT uitgenodigd door Niels Hermus van Let's do

Goods voor een uitstapje naar het Textielmuseum in Tilburg. Een super mooie plek met respect

voor het verleden, maar vooral heel veel focus op kunst, innovatie en duurzaamheid. 

Armoe(de) troef

ArmoeTroef vraagt op ludieke en eigenzinnige wijze aandacht voor het steeds groter wordende

probleem dat armoede is. Een inspirerende avond over armoede, kunst als medicijn en

betekenisvol meedoen. Namens de Living museum was Rob Haen uitgenodigd om bij ‘Armoe

Troef’ iets te komen vertellen over ‘Wie Dit Leest Is Kunst’.

Art Fair , Spoorpark 

Op 19 juni organiseerde The Hostel Tilburg samen met TLM een kunst- en ambachten markt in

het spoorpark. 
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https://www.facebook.com/wieditleestiskunst/?__cft__%5B0%5D=AZUOkezKb9DKj1XaGvYeRW5bykSN4zj8m5N5oehcp2STosu4B5SB-g7wiCl4CJbMhCL-07-IhGkaIgeNCpMxTyFZNn7SrytaqB5k6ClulHhHLHQfxZ9DlTdIfJzIB-Jgt2IlRw7g3mg1enRDjZ6Sjv_4mFPF5n33EqaEKXESESFet2XxSh9E3gbQNxq-10PJUBg&__tn__=kK-R


AANTAL BEZOEKERS

Van 1 juni 2019 t/m 31 december 2021 zijn er 4080

bezoekers geteld. Dit is de som van alle

kunstenaars, buurtbewoners, kunstliefhebbers,

hulpverleners, sponsors, geïnteresseerden,

vrienden en familie van de kunstenaars, toevallige

passanten, deelnemers workshops en overige

bezoekers van het museum.

De bezoekers van de zelfhulpgroepen en huurders

van de ruimte boven het museum (sigarenkamer)

zijn hier niet bij opgenomen. 

Bij het turven van de bezoekers is steeds een

onderscheid gemaakt in vaste bezoekers (>5

bezoeken), nieuwe bezoekers en vrije inloop en

bezoekers die specifiek voor een workshop of

andere activiteit naar het museum kwamen.

AANTAL ZELFHULPGROEPEN

Het afgelopen jaar huurde de volgende

zelfhulpgroepen een bovenruimte: NA, CA, SLAA

mannengroep, SLAA vrouwengroep en SHA.

VERZORGDE LUNCHES

Het afgelopen jaar zijn er door de kunstenaars 12

lunches verzorgd tijdens cursussen die

plaatsvonden in het museum.

BEZOEKERS WEBSITE

Het aantal unieke bezoekers van de website de

afgelopen 3 maanden was 414.

JAAR-
CIJFERS
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SOCIAL MEDIA

Het doel is om op verschillende platformen een

betrokken community te creëren met elk hun

eigen publiek en informatiebehoeften.

FACEBOOK/INSTAGRAM

LINKEDIN 



Dankzij de volgende sponsoren kon

The Living Museum Tilburg in 2021

nog meer toffe dingen doen:

- Tilburgs Netwerk Diner

- Rabobank Clubactie

- Matching Pool

- Somers Schildersbedrijf

- Stichting Jacques de Leeuw

- Asega Media en Communicatie

- Jopie Fonds

- Boekenschop

- ContourdeTwern

- Qform

- Raldo Neven fotografie 

- VSB fonds

- Boudewijn van Gorp Stichting

- Tilburg Akkoord

 -Verfkampioen Tilburg/Waalwijk

- Factorium Podiumkunsten

- PortAgora Kringloopwarenhuis

- Esperto Koffie

- Schoonmaakbedrijf Clean Dimension

- Blank Advies

- Made by Mone fotografie

- Mooizogoedzo

- Darko’s Oneness

- Stichting Doen

- Kunstloc Brabant

- Bergmansfonds

- Prins Bernard cultuurfonds

- Thebe Extra Ledenvereniging
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S P O N S O R E N
Heel erg bedankt!


