Aanvrager

Plaats

Toekenning

Beschrijving

"Stichting Theater Het Postkantoor" of "Stichting STEPS"

BOVENKARSPEL

€ 14.957,00

Bijdrage aan digitale communicatiemiddelen voor Theater het Postkantoor in Bovenkarspel om het
publiek snel in te kunnen lichten over wijzigingen in de programmering via sociale media en een
nieuwsbriefmodule binnen het ticketingsysteem.

B.V. Exploitatie Maatschappij Carre

AMSTERDAM

€ 29.260,00

Aanpassingen en voorzieningen van Theater Carre om de veiligheid van de bezoekers, artiesten en
medewerkers te kunnen waarborgen. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is expliciet bedoeld
voor de aanschaf van zelfscanzuilen en desinfectiepalen. Ook komen er duidelijke looproutes voor
het publiek door middel van verwijsborden en afzetpaaltjes en -koorden.

Chassé Theater N.V.

BREDA

€ 64.262,00

Het Chassé Theater in Breda wordt ondersteund met het creëren van een openluchtzaal. Daarnaast
voert het theater een marketingcampagne uit rondom de heropening en maakt het de publieke
ruimte veiliger middels aanpassingen aan haar buitenterras.

Gemeente Helmond

HELMOND

€ 16.000,00

Gemeente Maastricht

MAASTRICHT

€ 49.185,00

Theater het Speelhuis ontvangt een bijdrage voor een speciale serie van 16 coronaveilige activiteiten
om het publiek te blijven betrekken bij wat er achter de schermen gebeurt. De activiteiten bestaan
uit video-inleidingen en zijn zowel gericht op het bereiken van live publiek als op online
promotionele doeleinden. De bijdrage is gericht op 16 activiteiten van april tot en met juli 2021.
Theater aan het Vrijthof ontvangt een bijdrage voor het plaatsen van ticketzuilen en digitale
schermen voor dynamische informatievoorziening en bewegwijzering.

Isala Theater B.V.

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

€ 15.010,00

Koepel B.V.

HEILOO

€ 8.000,00

Mythe Goes B.V.

GOES

€ 43.334,00

Een bijdrage voor aanvullende maatregelen om het theater coronaproof te maken zoals extra
hygiëne maatregelen en de aanschaf van scanzuilen. Daarnaast heeft de bijdrage betrekking op een
eenmalige promotiecampagne om het publiek weer naar het theater te trekken als het weer mag.
Eenmalige bijdrage aan een pr-campagne voor twee weken om het publiek weer te laten weten dat
het welkom en veilig is in de Cultuurkoepel te Heiloo.
Theater de Mythe in Goes past het gebouw aan met diverse maatregelen, spatschermen,
looproutes, publieksbegeleiders, scanzuilen en extra schoonmaak om een veilig bezoek te
garanderen voor de bezoekers. Dit wordt in een specifieke marketingcampagne onder de aandacht
van het publiek gebracht.

Parkstad Limburg Theaters N.V.

HEERLEN

€ 100.000,00

Een bijdrage aan extra maatregelen om Parkstad Limburg Theaters coronaproof te maken. Concreet
gaat het om aanpassingen aan het reserveringssysteem, het creëren van extra zitmogelijkheden in
de zaal en de aanschaf van handscanners. Daarnaast worden er extra publieksbegeleiders ingezet en
wordt het publiek verleid door gerichte communicatieactiviteiten.

Schouwburg en Congrescentrum Het Park B.V.

HOORN

€ 40.000,00

Met extra marketinginspanningen, extra publieksbegeleiders en aanpassingen aan de zalen en het
ticketsysteem is theater Het Park in Hoorn corona-proof klaar voor het nieuwe seizoen.

Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V.

APELDOORN

€ 20.000,00

Schouwburg Middelburg B.V.

MIDDELBURG

€ 70.584,00

St. Studio de Bakkerij

ROTTERDAM

€ 12.950,00

Stadstheater Almelo B.V.

ALMELO

€ 61.397,00

Stichting Aan de Slinger

HOUTEN

€ 39.750,00

Schouwburg en Congrescentrum Orpheus ontvangt een bijdrage voor de publiekscampagne
#LieverLive, met als doel het publiek weer naar het theater te krijgen.
Aanpassingen aan kassa, ticketing en aanschaf van scanzuilen in Schouwburg Middelburg. Daarnaast
aanpassingen aan theaterzaal met stoelhoezen en kuchschermen, extra publieksbegeleiding en extra
communicatie.
Studio De Bakkerij is een kleine theaterzaal in Rotterdam Noord. Met de bijdrage van het Kickstart
Cultuurfonds gaan ze het ventilatiesysteem aanpassen waardoor er een betere luchtkwaliteit in de
zaal ontstaat en het veiliger is voor zowel crew als publiek.
Het coronaproof maken van Stadstheater Almelo. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is specifiek
bedoeld voor een aantal concrete aanpassingen zoals de aanschaf van kuchschermen, scanzuilen en
desinfectiezuilen. Ook worden er looproutes gemaakt door middel van stickers en afzetpaaltjes. Om
alles in goede banen te leiden wordt er extra personeel ingezet.
Theater Aan de Slinger gaat in de zomer een zomerprogramma organiseren om mensen warm te
houden voor het theater. Dit gebeurt op vier buitenlocaties in Houten, buiten het theater. De
bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is expliciet bedoeld voor de aanschaf van de benodigde
hardware, locatiekosten en de inhuur van technici.
Aanpassingen van Het Punt, een multifunctioneel centrum in Vroomshoop, zodat de bezoekers veilig
terecht kunnen in een sfeervolle ruimte. Naast aanschaf van extra meubilair en een mobiele bar,
gaat het om aanpassingen aan het kassasysteem, aanschaf van desinfectiezuilen en mobiele
pinautomaten. Ook komt er een schuifraam voor de balie bij de receptie.
Amfitheater Het Lommerrijk uit Luttenberg wordt ondersteund om de publieke ruimte en het
ticketingsysteem aan te passen aan de 1,5-metercriteria. Hiervoor worden onder andere
kuchschermen en routebordjes aangeschaft en wordt de backstage van het theater opnieuw
ingericht.
Het Badhuistheater in Amsterdam Oost ontvangt een bijdrage om de backstage ruimtes aan te
passen, de publieke ruimtes veiliger en toegankelijker te maken en voor een extra impuls aan de
marketing en communicatie.

Stichting Activiteitencentrum Vroomshoop

VROOMSHOOP

€ 20.259,00

Stichting Amfitheater ¨Het Lommerrijk¨ Luttenberg

LUTTENBERG

€ 3.000,00

Stichting Beheer Badhuis

AMSTERDAM

€ 20.000,00

Stichting Beheer Pantalone

IJSSELSTEIN

€ 8.900,00

Stichting Caprera Openluchttheater & Wandelpark

BLOEMENDAAL

€ 56.731,00

Aanpassingen aan Theater Pantalone in IJsselstein om het theater corona-proof te maken. Het
betreft de uitbreiding van de foyer en het aanpassen van het reserveringssysteem.
De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is specifiek bedoeld voor een aantal concrete coronaaanpassingen aan Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Zo wordt de tribune met extra
spatschermen coronaproof gemaakt en komt er een extra rij zitplaatsen. Daarnaast zijn er extra
productiekosten en extra technici nodig om ervoor te zorgen dat er deze zomer een volledig
aangepast programma te zien is.

€ 68.628,00

Aanpassingen aan Theaterzaal De Storm in Winterswijk om meer live publiek te kunnen ontvangen.
Het gaat hierbij om duidelijke looproutes, het ombouwen van de middenzaal tot extra
ontvangstruimte, het inzetten van extra personeel en coronagerelateerde marketing.

Stichting Cultureel Centrum Winterswijk

WINTERSWIJK

Aanpassingen aan theater CC Amstel in Amsterdam zodat ze weer veilig open kunnen zodra de
maatregelen dat toelaten. Het gaat concreet om het aanschaffen van hygiëne zuilen, extra scan
apparaat voor het scannen van de tickets, markering van de stoelen, stickers op de grond voor
routing, een scheiding in de gang, wegwijzers en inhuur extra personeel.
Herinrichting van de foyer van Theater Sneek om meer publiek te kunnen ontvangen en aanschaf
van een CRM-systeem om publiek beter te kunnen voorlichten.

Stichting Cultureel Clubhuis Amstel

AMSTERDAM

€ 6.546,00

Stichting Cultuur Kwartier Sneek

SNEEK

€ 100.000,00

Stichting Cultuurhuis Heerlen

HEERLEN

€ 45.892,00

Stichting de Coöperatie

HEINO

€ 5.960,00

Het inrichten van extra garderobes, een bar en een terras zodat Cultuurhuis Heerlen meer mensen
veilig kan ontvangen. Er wordt extra personeel ingehuurd om alles in goede banen te leiden. Extra
schoonmaak- en beschermingsmiddelen worden ook aangeschaft.
Aanpassingen aan de foyer van Theaterpodium Heino. Om meer ruimte te scheppen wordt de trap
flexibel gemaakt en komen er twee schuifdeuren om de garderobe en toiletruimte beter te kunnen
bereiken.

Stichting De Domijnen

SITTARD

€ 23.300,00

Schouwburg De Domijnen in Sittard houdt een grote on- en offline publiekscampagne voor de
heropening van het theater om het publiek te informeren, gerust te stellen en te werven.

Stichting De Kleine Komedie

AMSTERDAM

€ 25.962,00

Stichting De Koornbeurs

FRANEKER

€ 39.566,00

Stichting De Lawei

DRACHTEN

€ 37.340,00

De Kleine Komedie ontvangt een donatie voor desinfectie- en schoonmaakvoorzieningen voor
publiek, techniek, bespelers en personeel; sneltesten voor cast & crew en extra publiekbegeleiding
en werkzaamheden ten gevolge van de veiligheidsvereisten.
Door de foyers in te richten kan Theater De Koornbeurs in Franeker meer mensen veilig ontvangen.
Ook een placeersysteem en technische aanpassingen plus extra uren schoonmaak dragen daar aan
bij.
Schouwburg De Lawei uit Drachten wordt ondersteund voor het realiseren van een mobiel podium
met technische toebehoren, ten behoeve van een coronaproof, deels reizende
buitenprogrammering in de zomer.

Stichting De Meenthe

STEENWIJK

€ 30.000,00

Stichting De Voorste Venne

DRUNEN

€ 7.505,00

Om in de zomer de voorstellingen te kunnen programmeren die in verband met de verplichte
sluiting moesten worden doorgeschoven, wordt er een tijdelijk buitentheater op de zonneweide van
het openluchtzwembad in Paasloo door Theater De Meenthe ingericht. De bijdrage van Kickstart
Cultuurfonds is specifiek bedoeld voor de kosten van het podium, de tribune en het lich- en
geluidsfaciliteiten.
Met de aanschaf van plantenbakken, stoelhoezen en scanners, en de inhuur van extra
gastheren/vrouwen, kan theater De Voorste Venne in Heusden twee keer zoveel publiek veilig
ontvangen.

Stichting Exploitatie Cultureel Centrum 't Gasthoes

HORST

€ 21.855,00

Stichting Felix Meritis

AMSTERDAM

€ 28.240,00

Stichting Het Veur Theater

LEIDSCHENDAM

€ 6.500,00

Financiering van de onvoorziene extra kosten om het splinternieuwe culturele centrum (met
theater) coronaproof te maken. Hieronder spatschermen, aanpassing van het kassa- en
ticketingsysteem, extra publieksvoorzieningen en eenmalige communicatiekosten.
De toekenning komt ten goede aan de marketinginspanningen die Felix Meritis levert om hun
coronagerelateerde aanbod bij het publiek aan te bieden.
Het Veur Theater in Leidschendam-Voorburg past het gebouw aan met onder meer spatschermen,
desinfectiezuilen en een zelfscanzuil, zodat de organisatie een bezoek passend binnen de
coronarichtlijnen kan garanderen. Ook wordt het publiek met een marketingcampagne
geïnformeerd over de veilige omstandigheden in het theater.

Stichting Hoftheater

RAALTE

€ 11.500,00

Het HOFtheater ontvangt een bijdrage om de theaterzaal aan te kunnen passen en voor de aanschaf
van hygiënemiddelen, signalering en routemarkeringen op de bovenverdieping.

Stichting KAB Posttheater

ARNHEM

€ 79.701,00

Stichting Kunstencentrum het Klooster, centrum voor podiumkunsten

WOERDEN

€ 25.350,00

Stichting Leidse Schouwburg & Stadsgehoorzaal

LEIDEN

€ 88.412,00

Stichting MIMIK

DEVENTER

€ 61.953,00

Stichting Multicultureel Podium Mozaïek

AMSTERDAM

€ 43.321,50

Aanpassingen van KAB Posttheater in Arnhem ten behoeven van een theaterterras voor de
buitenprogrammering, promotiecampagne en extra personeel voor begeleiding en schoonmaak.
Theater Het Klooster in Woerden programmeert in de zomer op vijf buitenlocaties en huurt
daarvoor een overdekt podium. Voor opbouw en publieksbegeleiding worden extra mensen
aangetrokken.
Financiering van benodigde aanpassingen om het theater corona-proof te maken en dit te
communiceren aan het publiek. Hieronder vallen een aanpassing van het ticketsysteem, extra
publieksvoorzieningen, verdere hygiënemaatregelen, een garderobe oplossing en een tijdelijke
overkapping bij de ingang.
MIMIK, dat uit een fusie van Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde in Deventer ontstond,
opende vorig jaar haar deuren. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is expliciet bedoeld voor de
herinrichting van de foyerruimtes en aanpassing in de routing van het pand zodat er meer publiek
veilig ontvangen kan worden.
Podium Mozaïek ontvangt een bijdrage om maatregelen te nemen zodat zij publiek weer veilig
kunnen ontvangen. Concreet gaat het om aanpassingen in de routing, publieksontvangst, ticketing,
publieksinformatie en enkele sfeerverbeteringen.

Stichting Multifunctioneel Centrum Parkgebouw Rijssen

RIJSSEN

€ 7.608,00

Communicatie- en marketingkosten om de programmering van het theater weer onder de aandacht
te brengen bij het publiek en ze daarnaast te informeren dat een bezoek ook in deze tijd veilig is.

Stichting Openluchttheater "De Doolhof"

TEGELEN

€ 40.000,00

Stichting Openluchttheater Valkenburg

VALKENBURG

€ 6.380,00

Stichting Singer Memorial Foundation

LAREN

€ 100.000,00

Stichting Sociaal Cultureel Centrum 'De Poorterij'

ZALTBOMMEL

€ 36.697,61

Stichting Stadsgehoorzaal Kampen

KAMPEN

€ 10.000,00

Stichting Stadsschouwburg Velsen

IJMUIDEN

€ 61.360,00

Stichting Stadstheater De Bond

OLDENZAAL

€ 31.500,00

Stichting 't Mozaïek, sociaal, cultureel en educatief centrum Wijchen

WIJCHEN

€ 29.200,00

Stichting TapasTheater

AMSTERDAM

€ 29.892,00

Openluchttheater De Doolhof in Tegelen, Limburg, breidt de zaalcapaciteit uit door middel van extra
zitplaatsen én aanpassing aan podium. Dankzij de aanpassing kan het theater jaarlijks vier maanden
langer open. De bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds is expliciet bedoeld voor de
informatievoorziening aan het publiek zowel voor als tijdens het theaterbezoek, het treffen van
extra hygiënemaatregelen en het aanpassen van het kassa-systeem.
De financiering van schotten voor de publiekstribune van Openluchttheater Valkenburg waardoor de
capaciteit verdubbelt.
Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds kan het Singer Theater een deel van de programmering
naar de beeldentuin verplaatsen waardoor er op een veillige manier weer meer bezoekers
ontvangen kunnen worden.
Aanpassingen van De Poorterij in Zaltbommel om het theater coronaproof te maken. Het betreft
zeepdispensers, spatschermen, afzetpalen, stoelhoezen en een informatiezuil voor bezoekers. Ook
wordt er extra personeel ingehuurd.
Met de bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds wordt het kassa- en ticketsysteem van de
Stadsgehoorzaal aangepast zodat er online kaarten kunnen worden aangeschaft en ook de placering
op 1,5 meter geautomatiseerd kan worden.
Aanpassingen Stadsschouwburg Velsen waardoor er op een veilige manier meer publiek ontvangen
kan worden. Concreet gaat het om de aanschaf van zelfscanzuilen voor tickets, het herinrichten van
de tribune in de zaal, het creëren van een buitenterras en aanpassingen aan de backstage zodat
acteurs en technici beter afstand van elkaar kunnen houden.
Stadstheater De Bond ontvangt een bijdrage voor de inzet van extra personeel voor
publieksbegeleiding, het coronaproof inrichten van de theaterzaal en foyer en extra
communicatieactiviteiten.
Theater 't Mozaiek te Wijchen gaat in de zomer coronaproof voorstellingen programmeren in een
naast het theater tijdelijk ingericht openluchttheater. De bijdrage van Kickstart Cultuurfonds is
expliciet bedoeld voor de inrichtingskosten, extra kosten voor techniek- en communicatiekosten en
de inhuur van publieksbegeleiders.
TapasTheater in Amsterdam Oost is een theater en foodbar in één. Met een aantal aanpassingen in
het pand en een extra publieksmedewerker kan het theater haar publiek weer coronaproof
ontvangen.
Een bijdrage voor aanpassingen aan de publieke ruimte en extra publieksvoorzieningen om het
Openluchttheater Hertme coronaproof open te kunnen laten gaan. Concreet gaat het om aanschaf
van desinfectiezuilen, spatschermen en het plaatsen van informatieborden waarop de regels staan.
Om alles in goede banen te leiden worden er extra publieksbegeleiders ingehuurd.
Aanpassingen aan Theater Babel in Rotterdam zorgen ervoor dat het publiek eenrichtingsverkeer
krijgt, meer ruimte en verse lucht. Concreet gaat het om het realiseren van looproutes waarbij
rekening wordt gehouden met rolstoelen, extra sanitaire voorzieningen en het verbeteren van de
luchtcirculatie in de zaal.

Stichting Theater & Cultuur Hertme

HERTME

€ 7.500,00

Stichting Theater Babel Rotterdam

ROTTERDAM

€ 19.561,00

Stichting Theater Bellevue

AMSTERDAM

€ 27.438,00

Stichting Theater de Generator

LEIDEN

€ 27.795,00

Stichting Theater De Leest

WAALWIJK

€ 32.365,00

De bekostiging van de inzet van een avondcoördinator om het publiek in goede, veilige banen te
leiden. Daarbij het aanpassen van de publieke buitenruimte voor een warm en droog onthaal.
Theater en Productiehuis De Generator uit Leiden verbouwt haar backstageruimte om deze
coronaproof te maken en veilig artiesten te kunnen ontvangen en nieuwe producties te kunnen
maken.
Theater De Leest ontvangt een bijdrage voor extra personeelsinzet, het aanpassen van de foyer en
een extra publiciteitscampagne.

€ 40.000,00

Aanpassingen aan de ruimte van het openluchttheater in het Amsterdamse Bos door de bar te
verplaatsen en een terras aan te leggen. Aanpassingen aan backstage door een luifel te plaatsen.
Verbetering van de informatievoorziening en extra personeel om het publiek te begeleiden.

€ 24.700,00

Een bijdrage aan verschillende maatregelen om Theater Koningshof in Maassluis coronaproof te
maken. Concreet gaat het om aanpassingen in de routing van het publiek, aanpassingen in de
inrichting van de foyer, extra personeelskosten en een communicatiecampagne om het publiek te
verleiden om weer naar het theater te komen.

Stichting Theater het Amsterdamse Bos

Stichting Theater Koningshof

AMSTELVEEN

MAASSLUIS

Stichting Theater Zuidplein

ROTTERDAM

€ 46.500,00

Theater Zuidplein in Rotterdam voert een eenmalige communicatiecampagne uit om het publiek
weer te verleiden om naar het theater te komen. Daarnaast worden een aantal aanpassingen in de
publieke ruimte verduurzaamd zodat de 1,5-meter maatregelen goed kan worden toegepast. Verder
wordt er extra personeel ingezet om het publiek veilig te ontvangen.

Stichting Theaterkerk Bemmel

BEMMEL

€ 10.340,00

Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds gaat Theaterkerk in Bemmel. handscanners en scanzuilen
aanschaffen zodat het publiek en personeel beter afstand kunnen bewaren.

Stichting Tilburgs Hoop

TILBURG

€ 30.750,00

Stichting Toneel Vakschool Rotterdam

ROTTERDAM

€ 7.405,00

Stichting Zaantheater

ZAANDAM

€ 5.248,00

Theater B.V.

TERNEUZEN

€ 48.334,00

Vereniging City of Wesopa

WEESP

€ 3.992,00

ZINin theater en cultuur (Stichting Culturele Organisatie Hellendoorn)

NIJVERDAL

€ 20.700,00

€ 2.156.376,11

Stichting Tilburgs Hoop ontvangt een donatie voor het vergroten en inrichten van het aantal m2 in
en rondom het theater, zodat er meer bezoekers ontvangen kunnen worden. Concreet gaat het om
uitbreiding met 5 buiten- en 4 binnenpodia en de herinrichting van de foyer.
Aanpassingen aan Toneelgarage Rotterdam om de ruimte corona-proof te maken. Het betreft
aanpassingen aan de zaal, het aanschaffen van desinfectiezuilen en het aanbrengen van een
definitieve bestickering voor looproutes.
Het Zaantheater in Zaandam ontvangt ondersteuning voor de aanschaf van twee scanzuilen en losse
ticketscanners.
Aanpassingen aan Scheldetheater Terneuzen om het corona-proof te maken en om de capaciteit te
verhogen. Het betreft extra communicatiekosten en kosten om de publieke ruimte, kassaapparatuur en ticketing aan te passen.
Met de bijdrage van Kickstart Cultuurfonds kan Theater City of Wesopa in Weesp extra personeel
inhuren aangezien veel van de vaste vrijwilligers door hun leeftijd grotendeels binnen de risicogroep
vallen en daarom afzien van het draaien van diensten. Daarnaast schaft het beschermingsmateriaal
aan.
Aanpassingen van ZINin Theater in Hellendoorn. Het betreft garderoberekken, afzetpaaltjes, routing,
inrichting tweede publieksfoyer en de inzet van extra personeel.

