Aanvrager

Plaats

Korte projectsamenvatting

Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V.

AMSTERDAM

A-Plein Exploitatie BV

AMSTERDAM

Exploitatie Maatschappij Spant B.V.

BUSSUM

Fox Exploitatie Maatschappij B.V.

STADSKANAAL

Het Koninklijk Concertgebouw N.V.

AMSTERDAM

J.K. TOD B.V.

AMSTERDAM

K19 Art Surroundings B.V.

EINDHOVEN

Katholieke Stichting voor Club en Buurthuiswerk Volendam

VOLENDAM

Bijdrage aan Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V. (Ziggo
Dome) ten behoeve van aanpassingen in de toiletten (kranen
met sensor, routing), in de member club ruimten (routing) en in
het horecagedeelte (kuchschermen). Daarnaast wil men de
informatievoorziening verbeteren door middel van het
aanstellen van een veiligheidsadviseur.
Aanpassingen aan poppodium Q Factory in Amsterdam. De
bijdrage is specifiek bestemd voor aanpassingen aan de
tribune en de aanschaf van extra meubilair. Verder worden er
extra hygiëne maatregelen getroffen en wordt extra ingezet op
marketing om het publiek weer te verleiden. Om alles in goede
banen te leiden worden er extra publieksbegeleiders
ingehuurd.
De bijdrage aan Spant! in Bussum is bestemd voor een
openluchtpodium in de tuin van Fort Werk IV in de zomer van
2021, waar tenminste 30 voorstellingen voor jong en oud
zullen worden opgevoerd.
Aanpassingen van muziekpodium FOX Stadskanaal i.v.m.
COVID-19. Concreet gaat het om tijdelijke, extra
publieksvoorzieningen, het ontwikkelen van een volledig
cashless betaal- en reserveringssysteem, het aanpassen van
de ruimte en het opzetten van hybride evenementen.
Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam ontvangt een
bijdrage voor de inzet van extra personeel, akoestische
aanpassingen aan de Grote Zaal, desinfectiemiddelen en een
nieuwe publiekscampagne.
Diverse aanpassingen aan Lovelee om weer coronaproof open
te kunnen. Concreet gaat het om aanpassingen aan de
publieke ruimtes zoals meubilair, spatschermen,
bewegwijzering, afzetpalen, maar ook om de inhuur van extra
publieksbegeleiders om alles in goede banen te leiden. Om het
publiek weer te verleiden het podium te bezoeken wordt er een
communicatiecampagne gestart.
De bijdrage is bestemd voor het coronabestendig maken van
LAB-1 in Eindhoven. Concreet gaat het om aanpassing van de
kassaruimte, zitplaatsen in de podiumzalen, een digitaal kassaen bestelsysteem en diverse aanpassingen voor routing en
hygiëne.
Een bijdrage aan PX, het pop- en cultuurhuis van EdamVolendam, voor een programmaboekje voor 65+ doelgroep dat
huis-aan-huis wordt verspreid en de inzet van twee
publieksmedewerkers.

AMSTERDAM

Een bijdrage om garderobes en de lockerruimtes in AFAS Live
aan te passen zodat er een coronaproof omgeving ontstaat.

Live Nation Venues (Netherlands) B.V.

Melkweg

AMSTERDAM

Poppodium 013/Stichting Popcluster

TILBURG

Popradar Den Haag/Stichting Haags Pop Centrum

'S-GRAVENHAGE

St. Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem

HAARLEM

Stichting "De Amer"

AMEN

Stichting Bevordering Muziekimprovisatie (Muziekpodium Paradox)

TILBURG

Stichting Bibelot

DORDRECHT

Stichting BIMHUIS

AMSTERDAM

De bijdrage van Kickstart cultuurfonds is specifiek bedoeld
voor een marketingcampagne van Poppodium de Melkweg.
Met deze campagne wil de organisatie haar programmering
weer opnieuw onder de aandacht brengen bij haar publiek.
Met een uitgebreide publiekscampagne gaat Poppodium 013
het publiek informeren maar vooral ook verleiden om weer een
bezoek te brengen zodra dit weer mogelijk is. Daarnaast
worden extra maatregelen getroffen om een bezoek nog
veiliger te maken. Zo komen er extra narrowcasting-schermen
voor informatie, worden er op een duurzame manier
hekwerken en barriers geplaatst om bezoekersstromen te
reguleren, komen er scanzuilen voor tickets en zeer grondig
reinigingssysteem voor de drinkglazen bij de bar. Om alles in
goede banen te leiden worden extra publieksbegeleiders
ingehuurd.
De bijdrage aan Popradar Den Haag is bestemd voor het
aanpassen van de Radarzaal, waarmee het geschikt wordt
gemaakt voor het podiumaanbod dat normaal gesproken
plaatsvindt in het Radarcafé. De Radarzaal biedt ruimte aan
meer bezoekers en zal aan de coronamaatregelen worden
aangepast.
De bijdrage aan Stadsschouwburg en de Philharmonie
Haarlem is bestemd voor diverse aanvullende aanpassingen
op beide locaties om het publiek op een veilige manier te
kunnen ontvangen. Het gaat om hygiënemiddelen, routing en
een aanpassing van het kassasysteem bij de verplaatsbare
horecapunten.
Bijdrage aan Cultuur Café De Amer in Drenthe voor het
neerzetten van een buitenpodium en extra
publieksbegeleiders. Ze programmeren in de zomer van 2021
in totaal 18 buitenconcerten.
Het aanpassen aan de huidige richtlijnen van Muziekpodium
Paradox in Tilburg. Het betreft de uitbreiding of herinrichting
van bestaande ruimtes, zodat deze zowel voor publiek als
artiesten corona-proof worden. Ook is een aantal
aanpassingen noodzakelijk op het gebied van kassa's,
ticketing en personeelsinzet.
Poppodium Bibelot gaat een aantal noodzakelijke
aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om de veiligheid van
het publiek te waarborgen. Zo wordt er met de bijdrage van
Kickstart Cultuurfonds onder andere geïnvesteerd in een
veiligheidstraining voor de vrijwilligers en wordt de entree
aangepast voor een betere doorstroming. Daarnaast wordt er
extra ingezet op marketing om het publiek weer te verleiden
een bezoek te brengen aan het podium.
Bijdrage aan extra, coronagerelateerde
marketinginspanningen van het Bimhuis in Amsterdam om
publiek te enthousiasmeren, werven, voor te lichten en aan te
zetten tot herhaalbezoek.

Toekenning

€ 39.000,00

€ 48.522,00

€ 73.673,00

€ 35.000,00

€ 100.000,00

€ 29.038,00

€ 66.239,00

€ 9.000,00

€ 48.875,00

€ 28.051,00

€ 98.994,00

€ 39.930,00

€ 20.568,00

€ 10.200,00

€ 42.927,00

€ 55.000,00

€ 28.350,00

Stichting Breblen

NIJMEGEN

Stichting Centrale Accomodatie Druten

DRUTEN

Aanpassingen om muziekpodium Brebl in Nijmegen coronaproof te maken. Het betreft het ontsmetten van de binnenlucht,
de tijdelijke inhuur van extra publieksbegeleiders, het invoeren
van een cashless ticketingsysteem en cashless bestel- en
kassasysteem, en kosten voor extra communicatie om het
publiek te informeren.
Bijdrage aan multifunctioneel podium De Bogerd in Druten. De
bijdrage komt ten goede aan de inhuur van meubilair, een
overkapping, een buitenpodium en extra
publieksvoorzieningen zoals publieksbegeleiders.

€ 37.811,81

€ 24.540,00

Stichting Centrum voor Popcultuur Ede

EDE

Stichting Compass Uden

UDEN

Stichting Concert- en Cultuurpodium Purmerend

PURMEREND

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk

ZAANDAM

Stichting Cultureel Centrum PAARD

'S-GRAVENHAGE

Stichting Cultureel Centrum PAARD

'S-GRAVENHAGE

Stichting Culturele Organisatie Hellendoorn

NIJVERDAL

Stichting Cultuurpodium Boerderij

ZOETERMEER

Aanpassingen van poppodium Astrant te Ede om het podium
veilig, corona-proof en aantrekkelijk te maken. Het betreft
onder andere extra personeelskosten, kosten voor
hygiënemaatregelen, routing en extra communicatiemiddelen.
Het aanpassen van popodium De Pul in Uden aan de huidige
richtlijnen. De entree wordt overdekt en er zijn extra
marketingkosten om het publiek te informeren.
Poppodium P3 in Purmerend is voor de lockdown al open
geweest en heeft daar al een aantal maatregelen voor
getroffen. Een aantal van deze aanpassingen wordt nu met de
bijdrage van Kickstart Cultuurfonds verbeterd en/of
verduurzaamd. Zo worden de afzetlinten vervangen door
afzetpaaltjes, worden er nieuwe stoelen aangeschaft en komt
er een cashless betaalsysteem.
Stichting Cultureel Centrum Bullekerk is een relatief nieuw
muziekpodium in Zaandam-West dat met de aanschaf van
desinfectiezuilen, aanpassingen aan het podium en met het
overkappen van de buitenterras haar bezoekers coronaproof
kan ontvangen.
Het Paard ontwikkelt PaardTV, een platform dat erop gericht is
de volledige potentie van het reeds ingezette traject van de
high-end streaming te benutten. De bijdrage van Kickstart is
bestemd voor de inhuur van tijdelijke publieksvoorzieningen bij
live-evenementen en coronagerelateerde
marketinginspanningen.
De bijdrage aan PAARD in Den Haag is bestemd voor een
heropening-campagne om het publiek te verleiden om weer
naar het poppodium toe te komen. De campagne zal eind
augustus starten, wanneer het nieuwe theaterseizoen van start
gaat.
Aanpassingen aan het Openluchttheater in Nijverdal om het
coronaproof te maken. De kosten betreffen inhuur van extra
personeel, een extra marketingcampagne, horecapunt en
pinapparaat, en hygiënemaatregelen.
Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer ontvangt een bijdrage
om onder andere een cashless coronaproof betaalsysteem te
integreren in haar organisatie.

OSS

Aanpassingen van Cultuurpodium Groene Engel in Oss om het
podium coronaproof te maken. Het betreft aanpassingen aan
het meubilair, de kleedruimtes en backstage, extra personele
inzet en een bijdrage voor marketingkosten.

€ 41.831,00

'S-GRAVENHAGE

Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag organiseert De
Haagse Muziekzomer, van 7 juli tot en met 9 september in De
Nieuwe Kerk in Den Haag. De bijdrage van Kickstart
Cultuurfonds is specifiek bestemd voor personele inzet en
extra communicatiekosten om het publiek weer te verleiden.

€ 47.040,00

AUSTERLITZ

Stichting Beauforthuis organiseert van april tot augustus 2021
twee concerten per week in de tuin. Om dit te realiseren wordt
een bijdrage gevraagd voor een aantal buitenvoorzieningen,
extra publieksvoorzieningen, aanpassing aan het
kassasysteem en coronagerelateerde marketinginspanningen.

€ 37.400,00

Stichting Cultuurpodium Groene Engel

Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

Stichting de Beaufort (SDB); Werknaam: Het Beauforthuis

Stichting De Domijnen

SITTARD

Stichting De Domijnen

SITTARD

Stichting De Helling Utrecht

UTRECHT

De bijdrage aan Poppodium Volt in Sittard is bestemd voor het
vervangen van de bemande garderobe door elektronische
lockers voor een veilige doorstroom van het publiek.
Aanpassingen aan poppodium Volt door de aanschaf van een
contactloos kassa- en ticketsysteem en de huur van speciale
bankjes om de mensen veilig te kunnen placeren.
Bijdrage aan poppodium De Helling in Utrecht, voor een
marketingcampagne. Het doel is om het publiek weer te
informeren en enthousiasmeren.

€ 28.351,00

€ 22.186,00

€ 50.094,00

€ 7.729,00

€ 29.140,00

€ 20.212,00

€ 9.841,00

€ 47.686,00

€ 49.256,00

€ 17.800,00

€ 11.000,00

Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

LELYSTAD

Stichting De Nederlandsche Cacaofabriek

HELMOND

Podium Corneel in Lelystad ontvangt een bijdrage voor extra
marketingkosten om na de heropening publiek te wijzen op
haar programmering en om weer zichtbaar te zijn in de stad.
Daarnaast ontvangt het podium een bijdrage voor een
aanpassing van de kassaruimte, backstageruimte en podium
om aan de 1,5-meter-criteria te kunnen voldoen.
De Cacoafabriek in Helmond krijgt een bijdrage voor de
marketingkosten voor de nieuwe corona-proof programmering
CineLive.

AMSTERDAM

Het aanpassen van de zaal van de Nieuwe KHL. Het betreft
een mobiel kassasysteem, een mobiele racktafel, aanpassen
van de lichtinstallatie, het corona-proof inrichten van de zaal
en aanpassingen aan de kleedruimtes.

€ 20.354,00

MIDDELBURG

Stichting De Oostkerk vraagt aan voor aanpassingen om
voorstellingen voor grotere groepen mogelijk te maken. Door
het aanpassen van de kassa-apparatuur, de inhuur van extra
publieksmedewerkers en extra publiciteit aan hun activiteiten
te geven hopen ze hun publiek weer te kunnen bereiken.

€ 14.960,00

ROTTERDAM

Poppodium Volta in Amsterdam-West ontvangt een bijdrage
van Kickstart Cultuurfonds voor de aanschaf van een nieuw
kassasysteem, aanpassingen aan de publieke ruimte, podia en
backstageruimtes en extra communicatieactiviteiten.

Stichting De Nieuwe KHL

Stichting de Oostkerk

Stichting DOCK Amstel & Zaan

€ 17.313,00

€ 9.725,00

€ 7.563,41

Stichting Doornroosje

Stichting Doornroosje

NIJMEGEN

Poppodium Doornroosje organiseert elk jaar een reeks
concerten in openluchttheater De Goffert. Er wordt
ondersteuning gevraagd van de kosten voor het
openluchttheater, om te zorgen dat men veilig deel kan nemen
aan de concerten en om deze - ook bij kleinere
publieksaantallen - kostendekkend te maken.

€ 68.245,00

NIJMEGEN

Poppodium Doornroosje in Nijmegen start in de zomer van
2021 een extra marketing campagne met de slogan 'Life is
better with live' om de community rondom het podium weer op
te bouwen en bezoekersfrequentie weer te laten toe nemen.

€ 44.640,00

Stichting DRU Industriepark

ULFT

Stichting Ekko

UTRECHT

Stichting Fluxus, centrum voor de Kunsten

ZAANDAM

Stichting Fort Pop Beverwijk

BEVERWIJK

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden

LEUSDEN

Stichting Gebr. de Nobel

LEIDEN

Stichting Goede Rede Concerten

ALMERE

DRU Industriepark wordt ondersteund in de aanschaf van een
koepeltent, schaduwdoeken en de inhuur van geluidstechniek
voor een buitenpodium. Op dit podium zullen van mei tot en
met september 2021 in totaal 15 concerten plaatsvinden.
Tevens organiseert het podium een heropeningscampagne om
haar publiek te informeren over deze programmering.
Poppodium EKKO in Utrecht gaat met de bijdrage van
Kickstart Cultuurfonds haar eigen podium coronaproof maken
door te investeren in onder meer extra publieksbegeleiders,
het verbeteren van de ventilatie in het gebouw en het
aanbrengen van signing. Daarnaast wordt er extra ingezet op
communicatie.
De aanschaf van een aantal materiële zaken, de inzet van
beveiliging, aanduiding looppaden en goede additionele
informatie om meer concerten te kunnen laten plaatsvinden in
Podium de Flux in Zaandam.
Bijdrage voor aanschaf van een stormvaste overkapping van
Fortpop Beverwijk waar 6 á 8 optredens per maand in de
periode 15 mei en 1 oktober 2021 gaan plaatvinden..
Bouwkundige, technische en organisatorische aanpassingen
aan Fort33 Cultuurpodium Leusden om de inwoners van
Leusden en omgeving op een veilige manier te kunnen blijven
voorzien van livemuziek.
Aanpassing van de foyer van muziekpodium De Nobel. In de
zomer van 2020 is de grote zaal al vergroot, om ook buiten de
zaal 1,5 meter tussen bezoekers te garanderen zijn
aanpassingen aan de foyer en de entree nodig. Zo wordt de
trap weggehaald en worden er onder andere lockers geplaatst
om de garderobe te ontlasten, een plek waar nu vaak
opstoppingen ontstaan. Daarnaast worden er duidelijke
looproutes gemaakt.
Met klimatologische aanpassingen, bouwkundige ingrepen en
extra personele ondersteuning kan Stichting Goede Rede
Concerten in Almere weer veilig publiek ontvangen.

NAARDEN

Muziekpodium en erfgoedlocatie Grote Kerk in Naarden wordt
ondersteund in het corona-proof maken van haar publieke
ruimte. Middels o.a. extra podiumdelen, desinfectiezuilen,
kuchschermen en handscanners kan het podium minimaal 100
bezoekers per concert ontvangen op 1,5 meter afstand.
Tussen september en december 2021 zullen 12 concerten
plaatsvinden in de kerk

Stichting Grote Kerk Naarden

Stichting Hall of Fame Next

TILBURG

Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer

HOOFDDORP

Stichting Het Nieuwe Simplon

GRONINGEN

Stichting Hubert

NIJMEGEN

Stichting Iduna

DRACHTEN

Stichting Kapel Op 't Rijsselt

ZUTPHEN

Stichting Kosmik

AMERSFOORT

Stichting Kunst & Cultuurhuis Cinetol

AMSTERDAM

Stichting LantarenVenster

ROTTERDAM

Podium Hall of Fame is inmiddels coronaproof gemaakt. De
bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is specifiek bedoeld voor
een marketingcampagne waarbij het publiek wordt geworven
en voorgelicht. Daarnaast gaan ze portofoons aanschaffen om
de publieksdoorstromen in goede banen te kunnen leiden.
Een bijdrage voor extra publieksbegeleiders, extra
schoonmaakkosten, ticketzuilen en een mobiele
ontvangstbalie om publiek veilig op 1,5 meter te ontvangen in
poppodium De Duycker in Hoofddorp.
Poppodium Simplon ontvangt een bijdrage voor aanpassing
van de lichtinstallatie, zodat de opstelling in de zaal volledig
coronaproof is en publiek een hoogwaardige beleving biedt.
De bijdrage aan culturele broedplaats Stichting Hubert in
Nijmegen is bestemd voor het verbeteren van looproutes en
signing, aanschaf van een extra kassasysteem,
desinfectiezuilen, extra inzet schoonmaak en
publieksvoorzieningen.
Poppodium Iduna in Drachten gaat haar gebouw op een aantal
punten aanpassen zodat het publiek bij binnenkomst op een
veilige en sfeervolle manier door het gebouw kan bewegen,
zonder dat mensen elkaar kruisen.
Aanpassingen van De Kapel op 't Rijsselt om de digitale
betaalfaciliteiten te moderniseren. Met de aanpassing wordt
bezoekers een veiliger entree geboden, omdat betaling al
heeft plaatsgevonden en de kaartcontrole efficiënter gaat.
Podium KOSMIK in Amersfoort maakt de binnenruimte coronaproof en bouwt een buitenpodium met zitplaatsen.
Aanpassing van de Etage in Cinetol om corona-proof
huiskamerconcerten te kunnen organiseren zodat er meer
concerten kunnen plaatsvinden en meer bezoekers kunnen
komen. Om de locatie geschikt te maken als huiskamerpodium
worden diverse aanpassingen gedaan, waaronder akoestische
aanpassingen, het bouwen van een podium, extra ventilatie en
extra sanitair. Er wordt extra personeel ingehuurd om alles in
goede banen te leiden.
Het aanpassen van LantarenVenster in Rotterdam aan de
huidige richtlijnen op verschillende vlakken. Er komen
duidelijke routes en extra personeel voor een veilige
publieksdoorstroom en zorgen andere aanpassingen als
draaischermen, glazenspoelmachine, desinfectiezuilen,
planten en een extra ticketzuil voor een veilig doch sfeervol
bezoek.

€ 8.945,00

€ 41.158,00

€ 35.500,00

€ 8.000,00

€ 62.722,00

€ 65.000,00

€ 40.000,00

€ 25.570,00

€ 4.796,00

€ 16.195,00

€ 10.100,00

€ 29.689,00

€ 47.000,00

€ 4.750,00
€ 31.953,00

€ 14.711,00

€ 59.408,00

Stichting Leidse Schouwburg & Stadsgehoorzaal

LEIDEN

Stichting Lumens

EINDHOVEN

Stichting Mezz

BREDA

Stichting Monument Witte Kerk Heiloo

HEILOO

Stichting Musicon Producties

'S-GRAVENHAGE

Stichting Muziekgebouw aan 't IJ

AMSTERDAM

Stichting Muziekgebouw aan 't IJ

AMSTERDAM

Stichting Muziekgieterij/M-PX

MAASTRICHT

Stichting Netwerk

HOORN

Stichting P60

AMSTELVEEN

Stichting Paradiso Amsterdam

AMSTERDAM

Financiering van het coronaproof maken van de
Stadsgehoorzaal in Leiden. Hieronder vallen extra
publieksvoorzieningen, spatschermen, hygiënezuilen, mobiele
bar-units en mobiele sfeerverlichting.
Een bijdrage aan het coronaproof maken van poppodium
Dynamo in Eindhoven. Concreet gaat het om de aanschaf van
mobiele scanzuilen en worden er diverse hygiëne maatregelen
getroffen. Daarnaast wordt er een extra ingang gecreëerd voor
een betere doorstroom van het publiek.
Poppodium Mezz in Breda ontvangt een bijdrage voor het
geschikt maken van de buitenruimte voor verschillende
concerten in juni, juli en augustus 2021. Hierbij gaat het onder
andere om bewegwijzering, spatschermen, en aanpassing van
podia en backstage.
Aanpassingen in de Witte Kerk te Heiloo ten behoeve van een
concertserie. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is
specifiek bestemd voor de aanschaf tafeltjes en een mobiel
pinautomaat. Ook wordt extra aandacht besteed aan
marketing en communicatie.
De bijdrage aan Musicon in Den Haag is bestemd voor het
creëren van een tweede concertzaal, een cashless
betaalsysteem en mechanische ventilatie in de concertzaal op
de begane grond.
De bijdrage aan Muziekgebouw aan 't IJ is specifiek bestemd
voor de aanschaf van extra hygiënemiddelen, de inhuur van
extra personeel en een grote communicatiecampagne
waarmee ze het publiek informeren.
De aanvraag van het Muziekgebouw aan 't IJ behelst twee
nieuwe corona-proof initiatieven: Up Close en de
terrasconcerten. Daarnaast maakt het Muziekgebouw een
corona-proof editie van het bestaande Minimal Music Festival.
De bijdrage is bestemd voor het aanpassen van de publieke
ruimte, inhuur tijdelijke publieksvoorzieningen,
coronagerelateerde communicatie-inspanningen en
aanpassingen aan de podia en backstageruimtes.
Aanpassingen van Poppodium de Muziekgieterij Theater 't
Web om beter te voorzien in online ticket verkoop en
informatievoorziening. Het betreft aanpassingen en een
volledige integratie van de planning, ticketing, administratie en
website in een nieuw platform.
Podium Manifesto verplaatst haar programmering naar
wijkcentrum De Huesmolen en ontvangt een bijdrage voor het
aanschaffen van een professionele licht- en geluidsinstallatie.
Dankzij deze verplaatsing kan Manifesto 60 bezoekers in
plaats van 25 bezoekers ontvangen.
Bijdrage aan poppodium P60 in Amstelveen om de locatie
coronaproof te maken en ten behoeve van extra communicatieinspanningen om het publiek te informeren en
enthousiasmeren.
Aanpassingen voor het verbeteren van de veiligheid en de
publiekservaring in Paradiso te Amsterdam. Concreet gaat het
om de inhuur van extra personeel voor publieksbegeleiding,
schoonmaakwerkzaamheden, technische productie en een
covidmanager voor 70 concerten tussen 21 mei en 1 oktober
2021.

Stichting Park Podium Boom en Bosch

BREUKELEN

Stichting Patronaat

HAARLEM

Stichting Podium de Vorstin

HILVERSUM

Kickstart Cultuurfonds draagt bij aan diverse aanpassingen ten
behoeve van de zomer openlucht concerten op zes zondagen
in juli en augustus 2021 van Park Podium en Bosch. Concreet
gaat het om extra hygiënemaatregelen, aanpassingen aan het
podium, inhuur van extra publieksmedewerkers en de
aanschaf van diverse banners en flyers om het publiek te
informeren over de maatregelen.
Poppodium Patronaat uit Haarlem ontvangt een bijdrage voor
en marketingcampagne 'Welkom Thuis' om de bezoekers te
informeren over de heropening.
De Vorstin is een in Hilversum gevestigd cultuur- en
poppodium. Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gaat
het theater narrwocastingschermen aanschaffen waarbij men
het publiek in het theater effectief kan informeren en
begeleiden.

ALKMAAR

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds aan Podium Victorie in
Alkmaar is specifiek bestemd voor een
communicatiecampagne om het publiek te informeren over de
heropening en de geldende richtlijnen voor een veilig bezoek.

Stichting Podium Victorie

Stichting Popcultuur Neushoorn

LEEUWARDEN

Stichting Popcultuur Rijssen

RIJSSEN

Stichting poppodium FLUOR

AMERSFOORT

Stichting poppodium FLUOR

AMERSFOORT

Het aanpassen van Poppodium Neushoorn in Leeuwarden
aan de huidige richtlijnen. Dit wordt gedaan middels
contactloze kaartcontrole, een cashless betaalsysteem,
checkgesprekken, beschermingsmiddelen, watertappunten,
dranghekken, rolbanners, social distance displays, een
herinrichting van de concertzaal en de aanwijzing van een
coronaverantwoordelijke binnen de organisatie.
Aanpassingen om podium Lucky in Rijssen coronaproof te
maken. De toekenning heeft betrekking op aanpassingen aan
het kassasysteem, inzet extra personeel en een
marketingcampagne om het publiek te informeren en weer tot
een bezoek te verleiden.
De aanschaf van meubilair en veiligheidsmiddelen om publiek
en medewerkers van popodium Fluor weer veilig te kunnen
ontvangen. Het betreft de inrichting van zitplaatsen in de zaal
en het café, de aanschaf van desinfectiemiddelen en
scanapparatuur.
Inzet van extra personeel, aanschaf van digitale
informatieschermen en eenmalige communicatiekosten voor
Poppodium FLUOR in Amersfoort, en extra beveiliging en
publieksbegeleiders in het kader van de programmering voor
het Nieuwe Stadsterras.

€ 82.703,00

€ 58.328,00

€ 27.000,00

€ 5.000,00

€ 75.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 25.000,00

€ 58.480,00

€ 31.568,00

€ 100.000,00

€ 14.800,00

€ 11.950,00

€ 4.920,00

€ 47.454,00

€ 95.246,60

€ 25.000,00

€ 35.460,00

€ 27.276,00

Stichting Poppodium Grenswerk

Stichting poppodium Het Burgerweeshuis

Stichting poppodium NIEUWE NOR

VENLO

De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds aan Podium Grenswerk
uit Venlo is specifiek bedoeld voor aanpassingen in en rondom
haar concertzaal zoals signing en het inzetten van een
coronamanager tijdens de concerten.

€ 12.321,00

DEVENTER

Poppodium Burgerweeshuis heeft in 2020 een tijdelijke zaal
gerealiseerd met een bijdrage van Kickstart Cultuurfonds.
Deze nieuwe bijdrage is bestemd voor het verlengen van deze
tijdelijke zaal tot het najaar van 2021, voor aanpassingen aan
de tuin voor openluchtconcerten in de zomer en voor een
coronagerelateerde marketingcampagne.

€ 64.660,00

HEERLEN

Poppodium De Nieuwe Nor in Heerlen ontvangt een bijdrage
voor het vervangen van hun software systeem ten behoeve
van planning en communicatie en in de aanschaf van een
narrowcastingsysteem om bezoekers tijdens evenementen te
kunnen informeren over de geldende corona-maatregelen.

€ 30.432,00

Stichting Poppodium Twente

HENGELO

Stichting Regionaal podium voor popcultuur Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM

Stichting Rijnstad

ARNHEM

Stichting Rijnstad

ARNHEM

Stichting Slachthuis

HAARLEM

Stichting Stad & Cultuur

ZWOLLE

Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

NIJMEGEN

Stichting SuperSEXYLANDWorld

AMSTERDAM

Stichting 't Beest

GOES

Stichting The Grey Space in the Middle

THE HAGUE

Stichting Theater Ludens

VOORBURG

Stichting Theater/Congrescentrum De Tamboer

HOOGEVEEN

Stichting TivoliVredenburg

UTRECHT

Stichting Tolhuistuin

AMSTERDAM

Stichting Vondelpark Openluchttheater

AMSTERDAM

Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen

GRONINGEN

Stichting vrienden van het witte kerkje Terheijden

TERHEIJDEN

Poppodium Twente 'Metropool' krijgt een vervolgbijdrage op
het optimaliseren van een veilig sfeervol muziekhuis in zowel
Enschede als Hengelo onder andere door uitbreiding van
cashless verkooppunten en aanschaffen van scanzuilen.
Bijdrage aan Gebouw-T in Bergen op Zoom. De donatie komt
ten goede aan fysieke aanpassingen aan de locatie om deze
coronaproof te maken, en extra extra publieksvoorzieningen te
treffen
Willemeen is een jongerencentrum en poppodium in Arnhem.
Kickstart Cultuurfonds draagt bij aan de marketingcampagne
om haar publiek weer te bereiken.
Het aanpassen van poppodium Willemeen om het theater
corona-proof te maken. Het betreft aanpassingen aan het
meubilair, digitale betaalfaciliteiten, routing en signing, een
plexiglas bij de bar en aanpassingen aan de kleedruimtes en
backstage. Ook verbeterde online communicatie maakt deel uit
van de plannen. Tot slot wordt extra personeel ingehuurd om
alles in goede banen te leiden.
Aanpassingen aan de coronamaatregelen van de
publieksruimtes van Slachthuis Haarlem. Deze betreffen onder
meer extra publieksbegeleiders, extra hekken voor
doorstroom, extra schoonmaak en diverse
desinfectiemiddelen.
Poppodium Hedon in Zwolle doet aanpassingen om een serie
openluchtconcerten mogelijk te maken. Deze concerten vinden
plaats van 16 juni tot en met 4 juli 2021.
Een bijdrage aan de gebundelde marketingcampagne van
Musis & Stadstheater Arnhem en Stadsschouwburg Nijmegen
& Concertgebouw De Vereeniging 'Klassieke Muziek in het
Oosten' die vanaf september 2021 van start gaat.
Aanpassingen aan de buitenruimte van Super SEXYLAND
World in Amsterdam-Noord om publiek coronaproof te kunnen
ontvangen. Het betreft de bouw van een buitenpodium, een
horecavoorziening buiten, inhuur van extra personeel en extra
communicatiekosten.
Poppodium t Beest gaat komende zomer buiten
programmeren. Kickstart Cultuurfonds draagt bij aan de kosten
om dit buitenpodium neer te kunnen zetten waardoor het
publiek in Goes weer naar een live concert kan gaan.
The Grey Space in the Middle (The Grey Space), gevestigd in
Den Haag, wil door middel van een hele reeks aanpassingen
hun zalen in lijn brengen met de Covid-maatregelen. Zo gaan
ze over op een contacloos betaalsysteem en worden er
publieksbegeleiders ingehuurd. Hiermee wordt hun capaciteit
vergroot.
Tijdelijke alternatieve locatie voor Theater Ludens om een
concertreeks op een buitenpodium te organiseren. Het betreft
de locatiehuur, nodige middelen en communicatie.
Het aanpassen van Het Podium in Hoogeveen aan de huidige
richtlijnen. In de zaal worden extra zitplaatsen gecreëerd om
de capaciteit te vergroten. Tevens wordt een nieuw online
reserverings- en betaalsysteem voor de horeca ontwikkeld en
organiseert het podium een reeks openlucht
voorjaarsconcerten.
Door aanpassingen in de routebegeleiding, de
toegankelijkheid van de liften en de inrichting van de
bovenzalen, kan TivoliVredenburg deze optimaler gaan
programmeren en zo circa 20.000 extra bezoekers ontvangen.
De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is expliciet hiervoor
bedoeld.
Aanpassingen aan de tuin van de Tolhuistuin in Amsterdam
om deze geschikt te maken voor programmering en
publieksontvangst. De bijdrage is bestemd voor investeringen
in een tent, podium, koptelefoons, terrasdelen,
bewegwijzering, eenmalige communicatiecampagne en
publieksbegeleiders.
Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam gaat met de
bijdrage van Kickstart Cultuurfonds een aantal fysieke
aanpassingen aan haar podium verrichten om publiek veilig te
ontvangen. Daarnaast wordt er extra ingezet op communicatie
en wordt er extra personeel ingezet voor beveiliging en
coördinatie.
Inhuur van publieksbegeleiders, een nieuw ticketingsysteem
en fysieke aanpassingen aan de backstage ruimte om de
Lutherse Kerk in Groningen verder coronaproof te maken.
Daarnaast is er een tegemoetkoming in de
communicatiekosten om het publiek daarover te informeren.
Het Witte Kerkje Terheijden (NB) wordt ondersteund in het
verbeteren van de luchtcirculatie en het creëren van extra
opslagruimte. In het Witte Kerkje vinden klassieke concerten
en optredens van singer-songwriters plaats.

€ 69.413,00

€ 25.820,00

€ 12.977,00

€ 51.661,00

€ 35.000,00

€ 72.789,50

€ 41.700,00

€ 23.350,00

€ 9.561,00

€ 36.571,00

€ 5.383,00

€ 65.000,00

€ 67.951,20

€ 54.035,00

€ 32.500,00

€ 15.245,45

€ 10.500,00

Stichting Welzijn Capelle

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst

'S-HERTOGENBOSCH

Stichting World Music and Dance Centre

ROTTERDAM

CAPSLOC ontvangt een bijdrage voor hygiënemaatregelen,
extra communicatiekosten en de aanschaf van extra
microfoons voor het corona-proof maken van de concertzaal.
Aanpassingen voor het coronaproof ontvangen van publiek in
Willem Twee. Het betreft het invoeren van een cashless
betaalsysteem, het plaatsen van desinfectiezuilen en de
aanschaf van stoelen.
Het aanpassen van de buitenruimte en de inzet van extra
personeel om de capaciteit van podium GROUNDS te
vergroten. Het betreft aanpassingen aan het meubilair,
aankleding, digitale betaalfaciliteiten, signing en
publieksvoorlichting.

MIDDELBURG

De Zeeuwse Concertzaal uit Middelburg doet aanpassingen
aan de foyer zodat het publiek weer veilig ontvangen kan
worden. Dit omvat onder andere het verplaatsen van de
garderobe en informatiebalie en het verlengen van de bar.

Stichting Zeeuwse Concertzaal

Vereniging "Razzmatazz"

OOST-SOUBURG

Vereniging de X.

LEIDERDORP

Aanpassingen voor podium Razzmatazz om het podium
coronaproof te maken. Het podium ontvangt een bijdrage voor
dispensers voor ontsmetting, ventilatie installatiekosten,
verwarming, cashless betaalsysteem, extra opslagruimte,
faciliteiten voor de entree en een liftvoorziening.
Podium De X in Leiden ziet zich genoodzaakt om voor de
programmering van dit jaar uit te wijken naar alternatieve
locaties vanwege de beperkte capaciteit van hun zaal Qbus.
De bijdrage komt ten goede aan de huur van locaties,
aanschaf van een mobiel pinapparaat en coronagerelateerde
marketinginspanningen.

'S-GRAVENHAGE

Aanpassingen voor het project Podium Aan Zee van het YMCA
in Scheveningen. Van juni tot en met december vinden er
concerten plaats in de eigen concertzaal, De Pier en De Oude
Kerk. Het gaat om maatregelen als ticketing, plexiglas, routing
en extra personeel voor een corona-proof bezoek.

YMCA - Scheveningen

€ 5.970,00

€ 22.050,00

€ 16.215,00

€ 56.046,00

€ 7.333,00

€ 7.769,00

€ 26.363,00

€ 3.727.383,97

