
 

 

 

 

Beste ouders, deelnemers aan activiteiten van Factorium, 
  
Natuurlijk houden we bij Factorium de moed erin in Corona tijden, dat leest u in de blije en 

energieke berichten op onze website en social media. Met dit schrijven wil ik 

u persoonlijk informeren over Factorium in corona-tijden en ook inzoomen op de meer sombere 

en zakelijke kant van de gevolgen van deze pandemie voor Factorium. 
  

1. Onze kunstenaars/docenten doen al maanden hun uiterste best om lessen zoveel als 

mogelijk te laten plaatsvinden en ervoor te zorgen dat deelnemers vooruit kunnen, 

blijven leren en een goede tijd hebben wanneer ze bezig zijn met muziek, theater en 

dans. Digitaal of (soms) live (wanneer dat buiten is toegestaan).  
2. Desalniettemin hebben leerlingen en docenten het soms ook zwaar. De creativiteit, die 

nodig is om te blijven zoeken naar frisse innovatieve manieren om de lessen boeiend en 

levendig te houden, raakt wel een beetje op. Ook voor leerlingen wordt het steeds taaier 

om lessen te volgen zonder het plezier van de live bijeenkomsten met anderen samen. 
3. En soms is het, hoezeer we ook ons best doen, voor sommige mensen toch niet dat wat 

ze verwacht hadden of waarvoor ze betaald hebben. Daar hebben we (natuurlijk) alle 

begrip voor en daarom openen we op de Factorium website in de eerste week van juni 

een Restitutieregeling waarin u een verzoek tot (gedeeltelijke) terugbetaling van reeds 

betaalde cursusgelden kunt doen. We zullen u daarover eind mei op dezelfde 

persoonlijke manier zoals nu, informeren. 
4. Natuurlijk is het het fijnst wanneer u Factorium met een warm hart blijft steunen. Want 

het is weliswaar zo dat Factorium een bijdrage heeft ontvangen van de gemeente Tilburg 

ter tegemoetkoming van de coronaschade, maar dat bedrag had betrekking op de schade 

in 2020 en een beetje op de schade in 2021. Toen we de schadevergoeding aanvroegen 

(in oktober 2020) konden we niet voorzien dat we vanaf eind november 2020 weer voor 

6 of mogelijk 7 maanden ons hoofdgebouw zouden moeten sluiten. Daardoor loopt 

Factorium opnieuw forse schade op waarvan het maar de vraag is of overheden bereid- 

of in staat- zijn (een deel van) die schade te vergoeden. Spannende tijden dus. Voor u en 

voor ons. 
5. En ondanks dat, gaan we de prijzen in het nieuwe seizoen niet verhogen. We zien uit naar 

een muziek, theater en dans seizoen dat weer een groot feest kan zijn; maar dan tegen de 

prijzen van vorig seizoen. 
6. Wij staan open voor al uw reacties, voor steunbetuigingen, voor kritische reacties en ook 

voor boosheid of teleurstelling. Want het valt allemaal niet mee. Daar moeten we ook 

maar eerlijk over zijn. 
  
Namens al onze medewerkers hoop ik van harte dat u zich, samen met ons blijft inzetten voor 

meer muziek, theater en dans in het leven van heel veel jonge en veel oudere mensen. Omdat het 

stimuleren van verbeeldingskracht zowel mentaal als fysiek zo ontzettend gezond is. Juist nu. 
  
Met hartelijke groet, 
  
Loek Sijbers 
Regisseur Bestuurder 
Factorium Cultuurmakers 

 


