De gebruikers van de LocHal
In de LocHal hebben de Bibliotheek Midden-Brabant, Seats2meet, Kunstloc Brabant en
Brabant C hun krachten gebundeld. Samen met bezoekers maken zij de LocHal tot een
bruisende plek waar kennis, cultuur en ondernemen samenkomen.
De Bibliotheek Midden-Brabant
De Bibliotheek Midden-Brabant wil de wereld van mensen groter maken. Alle inwoners
verdienen de kans hun talenten te ontplooien en moeten optimaal kunnen deelnemen
aan de maatschappij. Daar hebben ze kennis en verbeeldingskracht voor nodig. Daarom
stimuleert en organiseert de Bibliotheek het creëren, delen en toegankelijk maken van
kennis en verhalen.
De Bibliotheek LocHal is de grootste vestiging van de Bibliotheek Midden-Brabant. Tegen
de achtergrond van industrieel erfgoed is er niet alleen een rijke collectie te vinden, maar
ook diverse podia zoals de KennisMakerij en de StemmingMakerij waar kennis en
verhalen gedeeld kunnen worden. Bijzonder zijn bovendien een zestal ’laboratoria’,
thematische labs (Food-, Future-, Woord-, Tijd-, Game- en DigiLab). In deze labs wordt
het experiment gevierd. Bezoekers kunnen er samenwerken, leren en uitproberen, de
ene keer leerling en de andere keer leermeester zijn.
Door programmering worden verbindingen gelegd. Een programmering die vooral sámen
met partners en inwoners vorm krijgt. Kennis en expertise worden gebundeld en
netwerken gecombineerd. Dit biedt steeds weer nieuwe perspectieven.
Seats2meet
Seats2meet vormt het inspirerende hart van de LocHal. Deze unieke, historische locatie
is perfect voor het houden van evenementen, congressen, (boek)presentaties,
voorstellingen, vergaderingen, heisessies, trainingen, workshops en scrumsessies, etc.
Bedrijven, organisaties, overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers kunnen bij
Seats2meet terecht voor het huren van ruimtes die in grootte variëren, geschikt voor 2
tot 220 personen. Er zijn 16 unieke zalen: allen industrieel vormgegeven en allemaal
even luxe en comfortabel. Met als pronkstuk de Glazen Zaal uit de Beurs van Berlage,
vanwege zijn uitstekende akoestiek. Seats2meet heeft bovendien een in-house cateraar,
die lunches, diners en borrels bereidt.
Indien flexwerkers inloggen op het kennisdelingsplatform van Seats2meet, kunnen zij
ook gebruik maken van de werkplekken op het centrale plein.
Kunstloc Brabant
Kunstloc Brabant wil zoveel mogelijk Brabanders deel laten nemen aan kunst en cultuur,
want dat inspireert en verrijkt je leven.
Kunst en cultuur vormen de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en
verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en
onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven van iedere Brabander, stimuleert dit
innovatie en vernieuwing in onze samenleving.

Als ontwikkel- en uitvoeringsorganisatie voor de provincie Noord-Brabant zetten zij zich
daarom in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant: van
basisschoolleerling, fanfaremuzikant tot professionele maker. Ook stimuleert Kunstloc de
inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid,
duurzaamheid en de zorg. Ze doen dit door het bieden van expertise, netwerk en
toegang tot financiële ondersteuning.
Brabant C, investeringsfonds voor cultuur
Brabant C is een uniek fonds dat in Brabant investeert in kunst en cultuur. Brabant C
stimuleert kunst- en cultuurprojecten van internationaal niveau, die op een
ondernemende en innovatieve manier worden gefinancierd. Naast het financieren van
projecten heeft het fonds een actieve rol in het scouten en aanjagen van kansrijke
initiatieven en het verbinden van de culturele sector met het bedrijfsleven en overheden.
Haar ambities? Het brengen van vernieuwing in de financiering van kunst en cultuur,
ondernemerschap bevorderen en de internationale aantrekkingskracht van Brabant
vergroten door te investeren in topcultuur.
Gezamenlijk programmering
Het gezamenlijke programma van de Bibliotheek Midden-Brabant, Kunstloc Brabant en
Seats2Meet richt zich op het versterken van de Lochal als samenwerkplaats voor stad en
regio. Een unieke leer- en werkomgeving die ruimte biedt om samen te denken, maar
waar ook net als vroeger samen wordt gewerkt, ontwikkeld en gemaakt. De Lochal wordt
een voorziening voor de omgeving waarin het kapitaal van de drie organisaties (hun
creativiteit, kennis en netwerk) wordt ingezet als locomotief voor innovatie en om
mensen actief te betrekken bij de veranderende samenleving en de opgaven die daarbij
horen.

