
Aanvrager Plaats Korte omschrijving project Toekenning

Poppodium NIEUWE NOR HEERLEN

Poppodium de Nieuwe Nor aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Om weer veilig publiek te kunnen 
ontvangen worden er duidelijke looproutes uitgezet, wordt de garderobe vervangen door een 
kluisjessysteem, de toiletten worden verplaatst en het kassasysteem wordt volledig cashless 
gemaakt. 

€ 65.744,00

Stichting Cultureel Centrum PAARD 'S-GRAVENHAGE

Poppodium het Paard aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Om dit te realiseren zijn een aantal 
aanpassingen nodig. Concreet gaat het om een aantal praktische zaken als de aanschaf van 
spatschermen, afzetpalen, desinfectiemiddelen en extra meubilair. Ook het ticketingsysteem wordt 
aangepast. Om alles in goede banen te leiden wordt extra personeel ingezet. 

€ 55.710,95

Stichting De Effenaar EINDHOVEN

Aanpassen van Poppodium de Effenaar aan de 1,5 meter criteria. Het gaat concreet om de aanschaf 
van meubilair zodat er zitjes gecreëerd kunnen worden. Ook het kassasysteem wordt volledig 
cashless en het publiek kan via een bestelapp vanaf hun zitplaats bestellen. Verder worden er de 
nodige hygiënemaatregelen getroffen en komen er duidelijke looproutes. Om alles in goede banen 
te leiden wordt extra personeel ingezet. 

€ 82.812,30

Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur LELYSTAD

Poppodium Corneel aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Concreet gaat het om de aanschaf van 
meubilair, extra hygiënematerialen en het aanpassen van het kassasysteem. Daarnaast wordt er 
meer personeel ingezet voor de begeleiding van het publiek en het toezien op de 1,5 meter regel. 

€ 42.707,00

Stichting Doornroosje NIJMEGEN

Bezoek aan Poppodium Doornroosje veiliger maken door contactloze toegangscontrole met 
scanners, door de routing en hygiene te optimaliseren, publiek te informeren en extra personele 
inzet frontstage € 47.077,13

Stichting DRU Industriepark ULFT

Aanvraag van het poppodium in DRU Cultuurfabriek. De popzaal is niet geschikt voor het 
programmeren van concerten met intachtneming van de huidige maatregelen. Gelukkig kunnen zij 
uitwijken naar de in hetzelfde pand gelegen theaterzaal. Concreet gaat het om het coronaproof 
maken van deze theaterzaal waar zowel popconcerten als theatervoorstellingen gegeven zullen 
worden. Het gaat om de aanschaf van spatschermen, bewegwijzering, desinfectiemiddelen en 
meubilair. Ook komt er een extra mobiele bar en wordt het kassasysteem aangepast. Om alles in 
goede banen te leiden wordt er extra personeel ingezet. 

€ 19.714,00

Stichting Event Support Meppel MEPPEL

Poppodium de Muziekcoöperatie is een podium zonder eigen locatie. Op dit moment programmeren 
ze vanuit  de Vegafabriek in Kolderveen, een oude Melkfabriek.  Concreet gaat het om akoestische 
aanpassingen aan de zaal en het cashless maken van het kassasysteem. Ook gaan ze bezoekers actief 
informeren rondom de genomen maatregelen en hoe deze toegepast moeten worden. 

€ 9.300,00

Stichting Hall of Fame Next TILBURG

Poppodium Hall of Fame gaat de zaalcapaciteit vergroten en de beschikbare ruimtes binnen het 
pand flexibel benutten. Hiertoe wordt een mobiele licht- en geluidsinstallatie aangeschaft en er zijn 
extra stoelen en tafels nodig. Het kassasysteem wordt cashless gemaakt en er worden extra 
hygiënemaatregelen getroffen. Om alles in goede banen te leiden wordt extra personeel ingezet. 

€ 65.560,00

Stichting Het Nieuwe Simplon GRONINGEN

Poppodium Simplon aanpassen aan de 1,5 meter criteria zodat op een veilige manier het 
publieksbereik uitgebreid kan worden. Concreet gaat het om aanschaf van hygiëne zuilen, statafels 
en stoelen voor in de publieke ruimte. Ook wordt het podium aangepast zodat bezoekers goed zicht 
hebben op het podium waardoor de publiekscapaciteit uitgebreid wordt. Om alles in goede banen te 
leiden wordt er een publieksbegeleider ingehuurd. 

€ 11.215,00

Stichting Jazzpodium Rotterdam (Live@BIRD) ROTTERDAM

Poppodium Bird aanpassen aan de 1,5 meter criteria. De zaalcapaciteit wordt verruimd door de bar 
te verkleinen en achterin de zaal wordt een publiekspodium gemaakt zodat het publiek ook vanaf 
daar goed zicht heeft op het podium. Concreet gaat het om de aanschaf van extra meubilair en het 
aanpassen van de bar en het podium. Ook wordt het kassasysteem aangepast en worden er extra 
hygiënemaatregelen getroffen. Om alles in goede banen te leiden worden er publieksbegeleiders 
ingehuurd. 

€ 68.520,00

Stichting Luxor Live ARNHEM

Het huidige pand van Luxor Live is ongeschikt om met de huidige richtlijnen te fungeren als 
poppodium, intern is er onvoldoende ruimte om extra zaalcapaciteit te creëren. Luxor Live gaat 
daarom uitwijken naar een externe locatie. Er wordt een pop-up podium gerealiseerd in De 
Melkfabriek, een leegstaand gebouw in Arnhem. Luxor Live kan daar zes maanden lang 300 
bezoekers per concert ontvangen. 

€ 100.000,00

Stichting Podium Victorie ALKMAAR

Poppodium Victorie aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Zo worden er extra hygiëne maatregelen 
getroffen zoals de aanschaf van desinfectiezuilen en elektronische waterkranen. Ook wordt er extra 
meubilair aangeschaft, worden er looproutes uitgezet en wordt het kassa- en pinsysteem aangepast. 
Om alles in goede banen te leiden wordt er extra personeel ingezet. 

€ 36.682,34

Stichting Popcultuur Rijssen RIJSSEN

Poppodium Lucky aanpassen aan de 1,5 criteria zodat publiek veilig ontvangen kan worden. 
Concreet gaat het om praktische aanpassingen aan de locatie zoals scanapparatuur, cashless 
betaalsysteem, aanbrengen van looproutes, informatiebordjes en het huren van extra meubilair. 
Daarnaast wordt er extra personeel ingezet voor schoonmaak, horeca en publieksbegeleiding. 

€ 45.830,00

Stichting Poppodium Baroeg ROTTERDAM

Aanpassen van Poppodium Baroeg. Concreet gaat het om de aanschaf van desinfectiemiddelen, 
kuchschermen bij de entree, garderobe en bar, extra meubilair en tape voor looplijnen. Ook wordt er 
extra personeel ingezet ten behoeve van de security en hospitality zodat de activiteiten volgens de 
1,5 meter richtlijnen kunnen worden uitgevoerd. 

€ 5.000,00

Stichting Poppodium Grenswerk VENLO

Aanpassingen aan poppodium Grenswerk zodat er weer veilig publiek ontvangen kan worden. Het 
buitenterras wordt overkapt zodat ook met minder weer voldoende zitplekken voor de bezoekers 
gemaakt kunnen worden. Ook wordt het kassasysteem volledig cashless en wordt er meubilair 
gehuurd voor de inrichting. 

€ 73.326,00

Stichting Stad & Cultuur ZWOLLE

Poppodium Hedon aanpassen aan de 1,5 meter criteria. In de zomermaanden zijn er uitsluitend 
buitenconcerten geprogrammeerd in samenwerking met Gerrits Tuin. Vanaf oktober is buiten 
programmeren geen optie meer waardoor het noodzakelijk is de binnenruimtes Coronaproof te 
maken waardoor er per concert 100 bezoekers veilig ontvangen kunnen worden. Concreet gaat het 
om de aanschaf van meublilair, signing, aanpassingen aan de garderobe, aanschaf van 
destinfectiemiddelen, schermen en afzetpalen. Ook wordt het kassasysteem cashless gemaakt en 
wordt er extra personeel ingezet om alles in goede banen te leiden. 

€ 41.065,00

Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging NIJMEGEN

De Vereeniging in Nijmegen aanpassen aan de 1,5 meter maatregelen. Hiertoe worden de publieke 
ruimtes aangepast met een professionele bewegwijzering, worden er meer zitplaatsen gecreëerd in 
de foyer, komen er opklaptafeltjes en een duidelijke stoelduiding. Backstage worden er extra 
kleedkamers ingericht en er wordt extra schoonmaakpersoneel ingezet. Om alles in goede banen te 
leiden worden er publieksbegeleiders ingezet. 

€ 51.400,00



Stichting TivoliVredenburg UTRECHT

Aanpassingen aan poppodium Ronda. In deze zaal was het niet mogelijk om publiek zittend te 
ontvangen, het podium is te hoog waardoor publiek zittend geen zicht heeft op het podium. Om dit 
op te lossen wordt de publieksvloer verhoogd en er wordt hoger zitmeubilair aangeschaft zodat het 
publiek vanuit alle plekken goed zicht heeft op het podium en er weer popconcerten 
geprogrammeerd kunnen worden. 

€ 34.337,00
€ 856.000,72


