
Aanvrager Plaats Korte omschrijving project Toekenning

Afrikaanderwijk Coöperatie U.A. ROTTERDAM

Het Gemaal op Zuid aanpassen aan de huidige richtlijnen zodat er weer concerten geprogrammeert 
kunnen worden. Concreet gaat het om het herinrichten van zowel het buitenpodium als het 
binnenpodium waardoor er meer zitplaatsen gecreëerd kunnen worden en er meer bezoekers naar 
de concerten kunnen komen. Daarnaast willen ze meer personeel inhuren om vaker open te 
kunnen waardoor er meer activiteiten kunnen plaatsvinden.

€ 26.700,00

De Kroepoekfabriek/St. Stadspodia Jongeren Cultuurc. Vlaardingen VLAARDINGEN

Poppodium De Kroeppoekfabriek gereed maken voor het veilig ontvangen van publiek. De publieke 
ruimte en de backstage voorzieningen worden aangepast zodat deze door publiek en door de 
artiesten veilig en met voldoende afstand gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt er een nieuw 
cashless kassa en ticket systeem aangeschaft en worden er extra publieksvoorzieningen getroffen, 
zoals bewegwijzering en hygiënemaatregelen. Publieksbegeleiders worden ingehuurd om alles in 
goede banen te leiden. € 26.190,00

De Nieuwe Cultuur Stichting AMSTERDAM

Aanpassingen aan podium Subbacultcha. Om volgens de richtlijnen het publiek veilig te ontvangen 
willen ze de ingang verplaatsen naar de zijkant van het gebouw zodat de zaal met voldoende 
afstand tot andere bereikt kan worden. Daarnaast worden er een paar veranderingen aan de bar 
doorgevoerd zodat er coronaproof besteld en afgehaald kan worden. De toekenning heeft verder 
betrekking op de aanschaf van desinfectiemiddelen, extra tafels en stoelen en extra inhuur van 
personeel om alles goed te begeleiden. 

€ 10.000,00

Het Koninklijk Concertgebouw N.V. AMSTERDAM

Het Concertgebouw programmeert concerten van een uur, zonder pauze, drankjes kunnen mee de 
zaal in. Er zijn twee concerten per avond. Concreet gaat het om de inhuur van extra personeel om 
dit te faciliteren en de aanschaf van desinfectiemiddelen.

€ 100.000,00

Melkweg AMSTERDAM

Poppodium Melkweg aanpassen volgens de huidige richtlijnen. Concreet gaat het om extra hygiëne 
maatregelen, bewegwijzing, ticketzuilen waar de entreekaarten gescand kunnen worden en een 
cashless betaalsystemen. Ook worden backstage ruimten aangepast en worden er zitfaciliteiten in 
de zalen gecreëerd. Om alles in goede banen te leiden wordt er extra personeel ingehuurd. 

€ 100.000,00

Stichting BIMHUIS AMSTERDAM

Het Bimhuis aanpassen zodat het publiek weer veilig ontvangen kan worden. Er worden een aantal 
praktische aanpassingen aan de publieke ruimte en de zaal gedaan. Naast facilitaire aanpassingen 
zoals het kassasysteem worden er ook aanpassingen gedaan aan de sfeer en aankleding voor een 
prettigere beleving. Om alles in goede banen te leiden wordt er extra personeel ingehuurd. 

€ 63.620,00

Stichting Compass Uden UDEN

Poppodium de Pul aanpassen zodat er met de huidige richtlijnen weer publiek ontvangen kan 
worden. Om dit te bewerkstelligen zijn er aanpassingen nodig aan zowel het podium en de 
backstageruimtes. De publieke ruimtes worden voorzien van de nodige aankleding en er worden 
extra begeleiders ingehuurd om het publiek te begeleiden.  

€ 37.475,00

Stichting Cultuurpodium Boerderij ZOETERMEER

Cultuurpodium Boerderij coronaproof maken zodat er weer concerten geprogrammeerd kunnen 
worden. Concreet gaat het om kosten voor de huur van meubilair, hygiëne maatregelen, 
bewegwijzering en inhuur van extra beveiliging/portiers om alles in goede banen te leiden. 

€ 15.173,00

Stichting De Schoor ALMERE

Poppodium de Meester aanpassen aan de 1,5 meter situatie. Om meer publiek te ontvangen wordt 
het huidige podium verlaagd waardoor er meer effectieve vloerruimte ontstaat en er meer 
bezoekers ontvangen kunnen worden bij de concerten. 

€ 22.000,00

Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer HOOFDDORP

Poppodium Duyker aanpassen aan de huidige richtlijnen. Concreet gaat het om de aanschaf van 
meubilair voor de zaal zodat het publiek een vaste zitplaats heeft tijdens de concerten. Daarnaast 
worden er extra beveiligers ingehuurd voor de handhaving van de maatregelen en wordt de 
garderobe verbouwd zodat bezoekers en personeel voldoende afstand van elkaar kunnen houden. 

€ 37.098,00

Stichting Iduna DRACHTEN

Poppodium Iduna aanpassen zodat de huidige richtlijnen goed toegepast kunnen worden. Er wordt 
een cashless kassasysteem aangeschaft voor de horeca waardoor het publiek geheel Corona-proof 
kan betalen en de drempel om naar een concert te komen verlaagd wordt. 

€ 10.000,00

Stichting Kunst & Cultuurhuis Cinetol AMSTERDAM

Poppodium Cinetol gereed maken en aanpassen aan de huidige richtlijnen om het publiek weer 
veilig te kunnen ontvangen. Er wordt een artiesteningang gemaakt waardoor de doorstroom beter 
is en er minder mensen van de hoofdingang gebruiken hoeven te maken. Hierdoor wordt de 
backstage ook groter waardoor er beter afstand gehouden kan worden. Daarnaast worden er extra 
publieksbegeleiders ingehuurd om de doorstroom van het publiek te begeleiden. 

€ 12.768,00

Stichting Live At Rotown (LAR) ROTTERDAM

Het podium Rotown is ongeschikt om met de huidige maatregelen in te programmeren. Om haar 
publiek toch te kunnen bedienen wijk de organisatie uit naar een alternatieve locatie, te weten de 
Maassilo te Rotterdam. Op deze locatie kunnen 250 bezoekers tegelijk op voldoende afstand een 
concert bijwonen. De toekenning is gelegen in de inzet van extra productiemedewerkers en 
beveiliging en de huurkosten van de locatie. Daarnaast zijn er nog additionele kosten zoals huur 
van hygiëne zuilen, bewegwijzering en posters om het publiek te informeren. 

€ 14.700,00

Stichting Mezz BREDA

Popzaal mezz aanpassen aan de huidige richtlijnen zodat het publiek weer ontvangen kan 
worden.De zaal wordt dusdanig aangepast zodat de zaalcapaciteit verhoogd kan worden en er 
meer bezoekers concerten kunnen bezoeken.  Daarnaast komt er een bewegwijzering om de 
doorstroom van het publiek vlot te laten verlopen. Extra personeel wordt ingehuurd om dit te 
begeleiden. 

€ 24.350,00

Stichting Muziekgebouw aan 't IJ AMSTERDAM

Het Muziekgebouw aan 't IJ aanpassen aan de huidige situatie. Concreet gaat het om de 
implementatie van een nieuw kassa- en daaraan gekoppeld ticketingsysteem waardoor er 
contactloos betaald kan worden en alle bezoekers goed geregistreerd worden. De concerten 
worden twee keer per avond geprogrammeerd zodat meer publiek ontvangen kan worden. Om dit 
te realiseren is de inhuur van extra personeel voor publieksbegeleiding, kassa, techniek en 
schoonmaak noodzakelijk. 

€ 73.481,00



Stichting Muziekgieterij/M-PX MAASTRICHT

De Muziekgieterij aanpassen zodat het publiek weer veilig ontvangen kan worden. Concreet gaat 
het om het implementeren van een volledig coronaproof kassasysteem inclusief contactloos 
bestellen en afrekenen met behulp van eigen smartphones

€ 20.000,00

Stichting P60 AMSTELVEEN

Poppodium P60 aanpassen aan de huidige richtlijnen . Concreet gaat het om aanpassen van de 
kleine zaal en de andere publieksruimtes waardoor meer bezoekers ontvangen kunnen worden. De 
toekenning heeft betrekking op het plaatsen van een pui tussen de kleine zaal en de kantoren 
waardoor er ook zonder geluidsoverlast overdag geprogrammeerd kan worden en het plaatsen van 
(spat)schermen in de publieke ruimte. 

€ 45.665,00

Stichting Paradiso Amsterdam AMSTERDAM

Poppodium Paradiso gereed maken voor het veilig ontvangen van publiek. Concreet gaat het om de 
lancering van het Paradiso Account zodat de gegevens van de bezoekers snel te achterhalen zijn. 
Daarnaast wordt de horeca voorziening aangepast aan de 1,5 meter situatie, zodat bezoekers maar 
ook het personeel op veilige afstand hier gebruik van kunnen maken. Om alles in goede banen te 
leiden wordt daar extra personeel voor ingezet zoals gastheren/vrouwen.

€ 100.000,00

Stichting Patronaat HAARLEM

Poppodium Het Patronaat aanpassen aan de huidige situatie. Concreet gaat het om het 
Coronaproof maken van zowel de publieke ruimtes alsook de podia en de backstageruimtes. De 
toekenning heeft met name betrekking op de aanpassing van het kassa-systeem en tijdelijke extra 
publieksvoorzieningen zoals inhuur van extra personeel, schoonmaakkosten, desinfectie en 
bewegwijzering.  

€ 80.000,00

Stichting Podium De Hip DEVENTER

Het inrichten en coronaproof maken van een tijdelijke pop-up locatie van Poppodium De Hip in een 
tent zodat per concert 400 bezoekers bereikt kunnen worden. Daarnaast wil De Hip in haar eigen 
locatie kleine aanpassingen doen zoals extra sanitaire voorzieningen, bewegwijzering en het 
plaatsen van extra meubilair. Om alles in goede banen te leiden wordt extra personeel ingehuurd.  

€ 65.000,00

Stichting poppodium FLUOR AMERSFOORT

Het aanpassen van de entree en de backstageruimte van Poppodium FLUOR zodat het publiek en 
artiesten veilig kunnen worden ontvangen. Door de huidige entree te verbreden ontstaat er meer 
ruimte waardoor het publiek beter doorstroomt en de afstand bewaard kan worden. Bovendien 
heeft het podium twee zalen die met huidige entree niet tegelijk op kunnen. Met de beoogde 
aanpassingen is dat wel mogelijk waardoor er meer bezoekers tegelijk ontvangen kunnen worden. 
Ook wordt er in de backstageruimte een lift gemaakt naar het podium toe. Op deze manier hoeven 
de artiesten niet via de foyer het podium te betreden. 

€ 48.950,00

Stichting Poppodium Twente HENGELO

Poppodium Twente 'Metropool' aanpassen zodat de huidige richtlijnen goed toegepast kunnen 
worden. De grote zalen worden heringericht zodat bezoekers op veilige afstand de concerten 
kunnen bijwonen. Hiervoor worden stoelen en tafels aangeschaft om zitjes te creëren die worden 
opgeleukt met planten en lampen. Ook wordt het kassasysteem aangepast en komt er een 
duidelijke bewegwijzering om de doorstroom van het publiek te bevorderen. Om dit soepel te laten 
verlopen wordt er extra personeel ingehuurd op dit te begeleiden. 

€ 97.697,00

Tante Nino ROTTERDAM

Het binnenpodium van Poppodium Tante Nino is veel te klein waardoor het onmogelijk is om daar 
met de huidige richtlijnen concerten te programmeren. Om deze reden wil de organisatie haar 
buitenpodium aanpassen zodat ook met mindere weersomstandigheden hier geprogrammeerd kan 
worden. De kosten zijn vooral gelegen in beschutting tegen neerslag en kou en daarnaast extra 
zitplaatsen voor het publiek. Aan het podium worden nog een aantal facilaire zaken aangepast, 
zoals extra elektra en lichtpunten. 

€ 16.000,00
€ 1.046.867,00


