
Aanvrager Plaats Korte omschrijving project Toekenning

Ashton Brothers B.V. RIJSWIJK

Tekortfinancieirng van de voorstelling Medicine Show van de Ashton Brothers, bestaande uit Pim 
Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde Oudejans. Het betreft een landelijke tournee van 58 
voorstellingen in 32 speeldagen. € 58.189,00

De Fransse Eijkel AMSTERDAM

Tekortfinancieirng van de voorstelling SUBTROPIQUE van cabaret duo Sanne Franssen en Christian 
van Eijkelenburgen. Het betreft een landelijke tournee van 23 voorstellingen in het najaar van 2020. 

€ 47.335,00

Lange Pier B.V. AMSTERDAM

Maakkosten en tekortfinanciering van de voorstelling 'Er gaat nog iets heel moois gebeuren' van 
cabaretiers Peter Heerschop en Viggo Waas. Het gaat om een landelijke tournee van 30 
voorstellingen in het najaar van 2020. 

€ 50.000,00

Morssinkhof Terra Theaterproducties B.V. AMSTERDAM

Aanpassing en tekortfinanciering van de jongerenmusical 100% COCO. Zo wordt de speeltijd van de 
voorstelling ingekort zodat er twee voorstellingen per dag gespeeld kunnen worden. Daarnaast zijn 
er aanpassingen in het script, kostuums en decor noodzakelijk om te voldoen aan de 1,5 meter 
criteria. Het betreft een landelijke tournee van 57 voorstellingen. € 100.000,00

Rick Engelkes Theater Producties B.V. AMSTERDAM

Aanpassing van de voorstelling 'Opvliegers 5' aan de 1,5 meter criteria. Om de voorstelling voor de 
cast veilig te kunnen uitvoeren moet het script, het decor en de muziek aangepast worden. Deze 
aanpassingen worden gedaan in het najaar van 2020. Het betreft een landelijke tournee van in totaal 
30 voorstellingen in het voorjaar van 2021. 

€ 35.000,00

Senf Theaterpartners B.V. DELFT

Maakkosten van de productie Interview. Een nieuwe voorstelling die expliciet gemaakt wordt 
volgens de 1,5 meter criteria. De voorstelling wordt gespeeld door Thijs Römer en Sigrid ten Napel 
en wordt tweemaal per avond opgevoerd. Het betreft een landelijke tournee van 22 voorstellingen 
in de periodeoktober tot en met december 2020. 

€ 79.863,00

Stichting Binnenste Buiten ALKMAAR

Aanpassen van de voorstelling De Verrassing aan de 1,5 meter criteria. Het gaat om dramaturgische 
aanpassingen waarbij de cast te allen tijde afstand van elkaar kan houden. Hiertoe wordt extra 
gerepeteerd. De voorstelling wordt twee keer per dag gespeeld om meer publiek te bereiken en er 
worden er extra publieksmedewerkers ingezet om alles in goede banen te leiden. De voorstelling zal 
in totaal 22 keer gespeeld worden in het najaar van 2020 en voorjaar 2021. 

€ 20.000,00

Stichting BLIK AMSTERDAM

Stichting Blik Drive-in organiseert geheel coronaproof concerten en theatervoorstellingen die vanuit 
de auto bijgewoond kunnen worden. De voorstellingen duren een uur en er is plek voor 100 tot 125 
auto's. De programmering bestaat uit gevestigde orde en professionele artiesten, met een nadruk op 
aanstromend talent. De activiteiten vinden plaats van 25 september t/m 4 november 2020.

€ 100.000,00

Stichting Boost Producties AMSTERDAM

Maakkosten voor de nieuwe coronaproof voorstelling Circus in de Kromhouthal, I second that. Het 
gaat in totaal om 32 voorstellingen in december 2020. 

€ 30.500,00

Stichting DE GROTE HAAY SOEST

Tekortfinanciering van de voorstellingen 1, 2, 3, 4, poppetje van papieren het Veterstrikconcert van 
theatermaker Mark Haayema. Het betreft een landelijke tournee van 74 speelbeurten. 

€ 30.000,00

Stichting de Meisjes met de Wijsjes HAARLEM

Aanpassing van de muziektheatervoorstelling 'Moerstaal'. De oorspronkelijke versie wordt herzien 
zodat deze voldoet aan de 1,5 meter criteria. Daarnaast wordt de voorstelling ingekort zonder af te 
doen aan de kwaliteit, waardoor de voorstelling twee keer per avond gespeeld kan worden en er 
meer publiek bereikt kan worden. Het betreft een landelijke tournee van 20 voorstellingen in het 
najaar van 2020 en nog 3 voorstellingen begin 2021. 

€ 20.934,00

Stichting eenvijfvijf UTRECHT

Maakkosten van een nieuwe vervangende productie die voldoet aan de 1,5 meter criteria. Daarnaast 
ook een tekortfinanciering in verband met lager uitvallende publieksinkomsten. Het betreft een 
landelijke tournee van 30 voorstellingen. € 18.000,00

Stichting Ism & Heit UTRECHT

Aanpassing van de voorstelling Mount Average aan de 1,5 meter criteria waarbij het publiek in 
groepjes van vier als het ware door de voorstelling heen loopt. Hierdoor kunnen er coronaproof 96 
mensen per avond de voorstelling bezoeken. Het betreft een landelijke tournee van 19 
voorstellingen in het naarjaar van 2020 en voorjaar 2021. 

€ 5.400,00

Stichting Kamerata Zuid OISTERWIJK

Aanpassing en tekortfinanciering van de concertcreeks Kamerata Zuid & Iris Hond spelen Einaudi. De 
‘corona’ aanpassing betreft het tweemaal per dag spelen van het concert in een aangepaste vorm. 
Dat vraagt extra investeringen. Het betreft een landelijke tournee van 20 concerten in het voorjaar 
van 2021. "

€ 85.875,00

Stichting le Fay ALMERE

Aanpassing van de peutervoorstelling Schuim aan de 1,5 meter criteria. Hiertoe moet de vormgeving 
aangepast worden en moet er een nieuw lichtplan worden ontworpen. Daarnaast gaat de 
theatergroep een nieuwe voorstelling ontwikkelen met als titel De Gedachten zijn vrij.  Dit wordt een 
volledig coronaproof voorstelling die gespeeld gaat worden in woon- en zorgcentra. De 
voorstellingen zullen respectievelijk 47 en 30 keer worden gespeeld in het najaar van 2020 en 
voorjaar van 2021. 

€ 26.395,00

Stichting Meneer Monster AMSTERDAM

Aanpassing van de voorstelling De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen aan de 1,5 meter 
criteria. Het gaat hierbij om de extra transportkosten die voortkomen uit het op 'gezonde wijze 
vervoeren van de acteurs en het decor'.  Daarnaast betreft het ook een tekortfinanciering van deze 
voorstelling doordat er door de beperkingen minder publiek bereikt kan worden. Het betfeft een 
landelijk tournee van 21 voorstellingen in  december 2020. 

€ 10.000,00

Stichting Mooi Weer & Zo ROTTERDAM

Maakkosten voor een nieuwe, coronaproof kersproductie van theatergezelschap Mooi Weer & Zo. 
De voorstelling zal 20 keer rond de kerstperiode worden uitgevoerd op het Drijvend Paviljoen in de 
Rotterdamse Rijnhaven.

€ 9.500,00

Stichting Noordpool Orkest GRONINGEN

Maakkosten van drie nieuwe voorstellingen passend binnen de 1,5 meter criteria. De 
orkestopstelling wordt zo gemaakt dat onderlinge afstand gewaarborgd is. Tevens worden de 
uitvoeringen twee keer per avond gegeven zodat er meer publiek bereikt kan worden. Het betreft 
een landelijke tournee van 28 voorstellingen die deels in het najaar van 2020 en deels in het voorjaar 
van 2021 worden uitgevoerd. 

€ 90.000,00

Stichting Salon- Dans- en Filmorkest AMSTERDAM

Tekortfinanciering van de kindervoorstelling 'Het beste bewaarder geluid ter wereld' van Salon- Dans- 
en Filmrorkest Max Tak. Het betreft een landelijke tournee van in totaal 25 voorstellingen in het 
najaar van 2020. 

€ 26.225,00

Stichting Speciale Internationale Producties (S.I.P.) DELFT

De familievoorstelling 'Buurman en Buurman gaan kamperen' aanpassen aan de corona maatregelen 
waardoor de cast te allen tijde 1,5 afstand kan houden. Hiertoe worden er inhoudelijk een paar 
wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast wordt de voorstelling zo aangepast dat er drie keer per dag 
gespeeld kan worden waardoor de tournee verder kostendekkend gespeeld kan worden. Het gaat in 
totaal om 100 voorstellingen  in het najaar van 2020 en begin 2021. € 61.827,00



Stichting Theater Babel Rotterdam ROTTERDAM

Maakkosten van de voorstelling De Verbeelding die speciaal ontwikkeld wordt volgens de 1,5 meter 
criteria. Het publiek beweegt zich in kleine groepen tussen drie verschillende locaties. Om dit in 
goede banen te leiden worden er tijdelijk zes extrapublieksbegeleiders ingehuurd. Ook worden er 
losse podiumdelen aangeschaft waarmee een tribune wordt gebouwd zodat er 60 man publiek 
ontvangen kan worden. De voorstelling zal 18 keer gespeeld worden in het najaar van 2020. 

€ 36.625,00

Stichting Theater Gajes DEVENTER

Aanpassing van de voorstelling Het Socialcircus aan de 1,5 meter criteria. Naast inhoudelijk 
aanpassingen aan de voorstelling zijn er ook maatregelen getroffen voor het publiek zodat zij veilig 
de voorstelling kunnen bezoeken. Zo worden er bijvoorbeeld extra hygiëne maatregelen getroffen 
en publieksbegeleiders ingehuurd om het in goede banen te leiden. Het betreft een landelijke 
tournee van 21 voorstelling in het voorjaar van 2021. 

€ 58.790,00

Stichting Theateralliantie AMSTERDAM

Aanpassing van de voorstelling ANNIE de musical aan de 1,5 meter criteria. Zo wordt de verhaallijn 
op sommige punten aangepast en worden een aantal grote ensemble nummers geschrapt of 
aangepast zodat er te allen tijde afstand gehouden kan worden. Het decor wordt zo gemaakt zodat 
er tijdens changementen minder technici nodig zijn. De voorstelling zal in december 2020 30 keer 
worden uitgevoerd in het DeLaMar theater Amsterdam. 

€ 30.000,00

Stichting Theatergroep Mangrove ROTTERDAM

Maakkosten voor de nieuwe jongerenproductie Elektra 2.0 en een tekortfinanciering van de 
bestaande volwassenproductie Elektra. Beide voorstellingen kunnen volledig coronaproof uitgevoerd 
worden. In totaal zal de voorstelling 20 keer gespeeld gaan worden in november 2020. 

€ 28.945,00

Stichting Theatergroep MES 'S-GRAVENHAGE

Aanpassing van de voorstelling De Gijzeling aan de 1,5 meter criteria. Om hieraan te kunnen voldoen 
moet worden uitgeweken naar een ruimere locatie, Het Paard in Den Haag. Dit vereist een bij de 
locatie passend ontwerp voor decor, licht en geluid. De voorstelling zal in totaal 22 keer spelen in 
september 2020. 

€ 6.500,00

Stichting Twee-ater AMSTERDAM

Tekortfinanciering van de voorstelling Het Muizenhuis, Sam en Julia op reis. Het betreft een 
landelijke tournee van 40 speelbeurten in 30 speeldagen in het voorjaar van 2021. 

€ 7.000,00

Stichting Viola Viola AMSTERDAM

Maakkosten van de nieuwe voorstelling 'In De Schemering'. Het betreft een reeks theatrale 
concertperformances geïnspireerd op deze corona-tijd. Het betreft een landelijke tournee van in 25 
voorstellingen in het najaar van 2020. 

€ 17.500,00

Stichting Walkyre Echo's EEXT

Aanpassing van de voorstelling NOORD aan de 1,5 meter criteria. Deze aanpassingen zijn vooral 
gelegen in materiële en logistieke zaken. Daarnaast vraagt de organisatie ook aan voor een 
tekortfinanciering in verband met bereiken van minder publiek. De voorstelling zal 40 keer op locatie 
gespeeld worden in het voorjaar van 2021. 

€ 31.011,75

SvO B.V. AMSTERDAM

Aanpassing aan de voorstelling Soldaat van Oranje aan de 1,5 meter criteria. Het betreffen 
praktische backstage aanpassingen zoals aanschaf van ontsmettingsmiddelen, extra kap- en 
grimematerialen. De vvoorstelling speelt zes keer per week tot en met 31 maart 2021 in de 
Theaterhangaar. 

€ 22.500,00

Veldhuis & Kemper B.V. BLOEMENDAAL

Tekortfinanciering van de theatertour 'Zonder Meer' van cabaret duo Veldhuis & Kemper. Het 
betreft een landelijke tournee van in totaal 87 speelbeurten in het najaar van 2020. 

€ 69.047,00

Werkmannen B.V. AMSTERDAM

Maakkosten van twee nieuwe voorstellingen passend binnen de 1,5 meter criteria. De voorstelling 
Constellations betreft een aangepaste productie door Britte Lagcher en Beau Schneider en Je 
moeder is een tragikomedie van Yora Rienstra en Noeël Santen. De voorstellingen zullen 
respectievelijk 27 en 20 keer spelen in het najaar 2020 en voorjaar 2021. 

€ 73.656,00
€ 1.286.617,75


