Een ontmoeting
die je raakt!

LUSTR is een full service cultureel organisatiebureau. We bedenken, organiseren, produceren en
ontwikkelen (digitale) ontmoetingen die verrassen en verwonderen. Dit doen we in de vorm van
evenementen, voorstellingen, programma’s, conferenties of iets dat nog niet bestaat.

Prinsjesdag

Festival Classique

The Hague HighLights

Bonfire Beach Fest

IFIKZ

Advies

Amare

Concept

Johannes Vermeer Prijs

Nationale Kinderherdenking

Programmering
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