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VPT-expertmeeting  

Ondervind en leer: zijn podia toegankelijk? 
 

Hoe toegankelijk zijn de podia voor artiesten en technici met een 

motorische, auditieve of visuele handicap? 

 

U wordt op deze dag niet alleen bijgepraat door ervaringsdeskundigen, u gaat ook in een rolstoel het 

gebouw door om aan den lijve te ondervinden welke obstakels en oplossingen er voor mensen met een 

beperking (zouden moeten) zijn. 

 

Datum  : dinsdag 4 oktober 2016 

Tijd  : 10:30 uur – 17:00 uur 

     netwerkborrel vanaf 16:30 uur 

Locatie  : TivoliVredenburg, Utrecht 

 

De dag staat in het teken van de Week van de toegankelijkheid en richt zich op de toegang van podia voor 

medewerkers en artiesten met een beperking in zicht, gehoor, mobiliteit of het ontbreken van een 

ledemaat. Medewerkers zonder beperking kunnen zich nauwelijks voorstellen wat werken rond de podia 

in een rolstoel, of doof, of blind, of anderszins gehandicapt inhoudt. 

 

We zijn te gast bij TivoliVredenburg te Utrecht, een organisatie die aangegeven heeft een uitdaging te 

kennen betreffende de mogelijkheden voor artiesten en personeel met een handicap. 

 

De sprekers nemen de deelnemers mee in hun dagelijkse realiteit: Vincent Bijlo, Steven Kemland, Jaap 

Oostveen; wat komen zij tegen en hoe gaan ze er mee om? 

 

Naast de ervaringen uit de dagelijkse realiteit gaan we in het middagprogramma dieper in op specifieke 

onderwerpen: gehoorondersteunende maatregelen, ervaringen bij festivals en in verschillende 

gebouwen, om daarna af te sluiten met het zelf ervaren van verschillende beperkingen.  

 

Centraal staat de vraag hoe wij de toegankelijkheid kunnen verbeteren en in hoeverre dat noodzakelijk, 

gewenst of verplicht is. 

 

Voor meer informatie kunt u hier terecht. 

 

Graag tot dinsdag 4 oktober! 
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