Aanvrager

Plaats

Toekenning

Beschrijving
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.

Fox Exploitatie Maatschappij B.V.

STADSKANAAL

€ 35.000,00

Stichting "De Amer"

AMEN

€ 10.200,00

Stichting Bevordering Muziekimprovisatie (Muziekpodium Paradox)

TILBURG

€ 42.927,00

Stichting Compass Uden

UDEN

€ 22.186,00

Stichting Cultureel Centrum PAARD

'S-GRAVENHAGE

€ 29.140,00

Stichting Cultuurpodium Groene Engel

OSS

€ 41.831,00

Stichting de Beaufort (SDB); Werknaam: Het Beauforthuis

AUSTERLITZ

€ 37.400,00

Stichting De Domijnen

SITTARD

€ 17.800,00

Stichting De Nieuwe KHL

AMSTERDAM

€ 20.354,00

Stichting de Oostkerk

MIDDELBURG

€ 14.960,00

Stichting Doornroosje

NIJMEGEN

€ 68.245,00

Stichting Fluxus, centrum voor de Kunsten

ZAANDAM

€ 35.500,00

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden

LEUSDEN

€ 62.722,00

Stichting Gebr. de Nobel

LEIDEN

€ 65.000,00

Stichting Kapel Op 't Rijsselt

ZUTPHEN

€ 4.750,00

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

€ 14.711,00

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.

€ 59.408,00

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.

€ 100.000,00

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.

Stichting Kunst & Cultuurhuis Cinetol

Stichting LantarenVenster

Stichting Muziekgebouw aan 't IJ

AMSTERDAM

ROTTERDAM

AMSTERDAM

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.
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
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.
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.
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.

Stichting Muziekgieterij/M-PX

MAASTRICHT

€ 25.000,00

Stichting Popcultuur Neushoorn

LEEUWARDEN

€ 89.733,00

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.
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.

€ 35.460,00

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.

Stichting poppodium FLUOR

AMERSFOORT

Stichting poppodium Het Burgerweeshuis

DEVENTER

€ 64.660,00

Stichting Poppodium Twente

HENGELO

€ 69.413,00

Stichting Rijnstad

ARNHEM

€ 51.661,00

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.
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.

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.

Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging

NIJMEGEN

€ 41.700,00

Stichting The Grey Space in the Middle

THE HAGUE

€ 36.571,00

Stichting Theater/Congrescentrum De Tamboer

HOOGEVEEN

€ 65.000,00

Stichting Tolhuistuin

AMSTERDAM

€ 54.035,00

Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen

GRONINGEN

€ 15.245,45

Stichting World Music and Dance Centre

ROTTERDAM

€ 16.215,00

Vereniging de X.

LEIDERDORP

€ 7.769,00
€ 1.254.596,45

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.
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.
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 reserveringsen betaalsysteem voor de horeca ontwikkeld en organiseert het podium een reeks openlucht
voorjaarsconcerten.
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.
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 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.
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.

