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Openluchttheater Ede is 
een plek voor iedereen
Met een spectaculaire uitvoering van opera Die Zauberflöte 
is afgelopen zomer het Openluchttheater Ede heropend. 
Het rijksmonument en grootste openluchttheater van 
Nederland is, mede dankzij steun uit het Regiocontract, 
helemaal in ere hersteld. Een brede programmering maakt 
het theater een plek voor iedereen.  

“Het is prachtig om op zo’n unieke locatie cultuur te kunnen bieden aan 
bewoners van Ede en omgeving”, zegt Esther Werkman namens de 
Stichting Openluchttheater Ede. Een parel in het groen, zo karakteriseert 
ze het theater aan de Van Pabstlaan. De afgelopen jaren werd het 
openluchttheater nog maar amper gebruikt. “Het had niet meer de 
faciliteiten die nodig zijn”, zegt Werkman. Nu de kleedkamers, 
kassahokjes en toiletten zijn opgeknapt, het groen is aangepakt en het 
openluchttheater een groter én overdekt podium heeft, kan het theater 
weer een volwaardig programma bieden.

Openluchttheater Ede is in 1936 gebouwd in de stijl van het Nieuwe 
Bouwen. De heropening viel samen met het tachtigjarig bestaan van het 
openluchttheater. Naast kindervoorstellingen en concerten van onder 
meer Trijntje Oosterhuis en Danny Vera kon het publiek dit eerste 
seizoen genieten van de ‘Lazy Sundays’: elke zondagmiddag in juli en 
augustus een klein, intiem optreden. “Iedereen kon gemakkelijk 
binnenlopen, ook om te laten zien wat hier allemaal mogelijk is”, zegt 
Werkman. De stichting gaat alweer aan de slag met het programma voor 
de zomer van 2017. Het seizoen loopt van juni tot begin september.
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