
Aanvrager Plaats Korte omschrijving project Toekenning

"Stichting" Theater Het Postkantoor" BOVENKARSPEL

Theater het Postkantoor in Bovenkarpsel aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Concreet gaat het om 
de aanschaf van extra meubilair, wordt de vlakke vloer verhoogd en worden er duidelijke looproutes 
uitgezet. Ook komt er informatie voorziening voor de bezoekers en een corona-module voor het 
ticketingsysteem. Om dit te realiseren wordt extra personeel ingezet. 

€ 21.910,00

Atlas Theater B.V. EMMEN

Het Atlas Theater in Emmen aanpassen aan de huidige richtlijnen. Door goede bewegwijzering, extra 
hygiëne maatregelen, het herinrichten van de foyer, aanschaf van een contactloos kassasysteem en 
extra hygienemaatregelen kan het theater het publiek weer veilig ontvangen. Ook wordt de zaal 
aangepast met een tweetal trappen zodat er een veilige looproute ontstaat. 

€ 49.961,00

De Harmonie LEEUWARDEN

De Harmonie, het Stadstheater van Leeuwarden, aanpassen aan de huidige maatregelen zodat 
publiek weer veilig ontvangen kan worden. Naast de standaard aanpassing in routing, en 
desinfectiemiddelen gaat het concreet om het aanpassen van de zalen zodat deze weer sfeervol zijn 
met inachtneming van de 1,5 meter. Om alles in goede banen te leiden worden er extra 
publieksbegeleiders ingezet. 

€ 100.000,00

Gemeente Groningen GRONINGEN

De Stadsschouwburg en de Oosterpoort Groningen aanpassen aan de huidige maatregelen zodat op 
beide locatie weer veilig publiek ontvangen kan worden. Bij de Stadsschouwburg gaat om extra 
hygiënemaatregelen en het maken van duidelijke looproutes met bewegwijzering, stickers etc. Ook 
wordt de zaal heringericht zodat er zitjes gecreëerd  kunnen worden. Bij de Oosterpoort gaat het om 
de inhuur van extra publieksbegeleiders, de aanschaf van scanzuilen voor de tickets en een 
registratietool zodat alle bezoekers goed geregistreerd worden. 

€ 100.000,00

Heven Theater Markant Exploitatie B.V. UDEN

Markant Theater aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Zowel de publieke ruimtes als de backstage 
worden op veilige wijze intericht en aangepast. Naast de noodzakelijk investering 
beschermingsmiddelen zoals schermen en looproute, wordt er ook extra personeel ingezet om alles 
in goede banen te leiden. 

€ 53.000,00

Isala Theater B.V. CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Het Isala Theater wil de bezoekers weer veilig het theater laten betreden en hun een sfeervolle 
comfortabele theateravond bezorgen. Hiervoor is extra meubilair nodig, worden er hygiëne 
maatregelen getroffen, komen er scheidingswanden in de foyer en worden er duidelijke looproutes 
aangebracht. Om dit in goede banen te leiden wordt er extra personeel ingezet. 

€ 52.842,00

Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. APELDOORN

Het aanpassen van Theater Orpheus in Apeldoorn aan de huidige richtlijnen. Er worden duidelijke 
looproutes gemaakt in de publieke ruimte voor een optimale en veilige publieksdoorstroom. In de 
zaal en het podium worden extra zitplaatsen gecreëerd op een uitgebouwd podium. Ook komen er 
stoeltafeltjes op de niet-bruikbare stoelen. Er wordt extra personeel ingehuurd om alles in goede 
banen te leiden. 

€ 90.000,00

Schouwburg Junushoff WAGENINGEN

Schouwburg Junushoff aanpassen aan de 1,5 meter criteria zodat er weer veilig publiek ontvangen 
kan worden. Concreet gaat het om extra zitplaatsen in de foyer, aanpassingen aan de kleine zaal en 
de aanschaf van een kassasysteem met qr code. Om alles in goede banen te leiden worden er extra 
publieksbegeleiders ingehuurd. 

€ 37.168,00

Stg. Theater De Lieve Vrouw AMERSFOORT

Theater de Lieve Vrouw in Amersfoort aanpassen aan de huidige maatregelen zodat publiek weer 
veilig ontvangen kan worden. Concreet gaat het om aanpassingen van de foyer zodat personeel en 
publiek op veilige afstand hier gebruik van kan maken. Om alles in goede banen te leiden en door 
het wegvallen van veel vrijwilligers is extra personele inzet noodzakelijk.

€ 29.650,00

Stg. Theater Twee Hondjes HELLEVOETSLUIS

Theater de Twee Hondjes kan op dit moment zeer beperkt publiek ontvangen. Om de capaciteit uit 
te breiden wordt de tribune weggeschoven en worden er zitjes gecreëerd, bezoekers mogen hun 
drankjes meenemen naar de zaal zodat de foyer wordt ontlast. Voor deze opstelling is het 
noodzakelijk een publiekspodium van 30 cm te bouwen voor een goede zichtlijn op het podium. Om 
het publiek goed te begeleiden wordt extra personeel ingezet. 

€ 7.300,00

Stichting Bijlmer Parktheater AMSTERDAM

De foyer van Het Bijlmerparktheater in Amsterdam Zuidoost is te klein voor het veilig ontvangen van 
het publiek op dit moment. Door het creëren van een extra (buiten)wachtruimte en terras , het 
aanpassen van het ticketsysteem en het optimaliseren van de publieksroute wordt de 
publiekscapaciteit uitgebreid en kan het theater meer publiek ontvangen. 

€ 60.000,00

Stichting Cultureel Centrum De Blauwe Kei VEGHEL

Theater de Blauwe Kei aanpassen zodat er weer veilig een groot publiek ontvangen kan worden. 
Hiertoe wordt de 'Koekbouw', een lege ruimte op het terrein van de Noordkade, ingericht als pop-up 
theater waardoor er voor een groter publiek voorstellingen en concerten gerealiseerd kunnen 
worden. Voor de eigen locatie is aan een kunstenaar gevraagd stoelhoezen te maken voor de niet 
gebruikte stoelen waardoor er een nieuwe sfeer ontstaat in de zaal. Zowel op de vaste locatie als op 
de pop-up locatie is extra personele inzet noodzakelijk om alles in goede banen te leiden. 

€ 49.554,00

Stichting Cultuurhuis Heerlen HEERLEN

Cultuurhuis Heerlen aanpassen aan de huidige richtlijnen. Concreet gaat het om de aanschaf van 
praktische kosten zoals ontsmettingsmiddelen, bewegwijzering en afzetpaaltjes. Maar ook om de 
aanschaf van een nieuw contactloos kassasysteem. Om alles in goede banen te leider wordt er extra 
personeel ingezet. 

€ 29.998,00

Stichting De Ruchte SOMEREN

De theaterzaal van De Ruchte aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Het gaat concreet om het 
herinrichten van de grote zaal zodat op een veilige manier publiek ontvangen kan worden. Verder 
wordt er een casless kassasysteem aangeschaft en worden er extra hygiënemaatregelen genomen. 
Om alles in goede banen te leiden worden er extra publieksbegeleiders ingezet. 

€ 31.112,00

Stichting Dok6 Theater PANNINGEN

DOK6 Theater in Panningen aanpassen zodat ze weer publiek kunnen ontvangen. Er moeten stoelen 
uit de zaal worden verwijderd, er worden looproutes gemaakt en er worden desinfectiemiddelen 
aangeschaft. Om alles in goede banen te leiden is extra personele inzet noodzakelijk. 

€ 19.992,00

Stichting Het Huis UTRECHT

Het Huis Utrecht wil haar foyer uitbreiden door buiten een overkapping te maken met een 
luchtgordijn en verwarming zodat alle bezoekers een zitplaats hebben. Ook wordt het kassysteem 
aangepast en worden er desinfectiemiddelen aangeschaft. Extra personeel is nodig om het publiek 
te begeleiden. 

€ 45.725,00

Stichting Laaktheater 'S-GRAVENHAGE

Het Laaktheater in Den Haag is niet geschikt om volgens de huidige richtlijnen publiek te ontvangen. 
Om toch het publiek te kunnen bedienen wil de organisatie uitwijken naar een alternatieve locatie 
om zo toch voorstellingen te programmeren. 

€ 63.197,00

Stichting Schouwburgcomplex Gouda GOUDA

De Goudse Schouwburg aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Concreet gaat het om aanvullende 
maatregelen zoals het waterafstotend maken van de bewegwijzering, huur van entreeluifels voor de 
wintermaanen, afzetpalen voor de looproutes, extra desinfectiezuilen etc. Daarnaast zijn er extra 
medewerkers nodig voor schoonmaak en publieksbegeleiding. 

€ 37.538,00



Stichting Stadsgehoorzaal Kampen KAMPEN

De Stadsgehoorzaal heeft op dit moment een paar plekken waarbij het moeilijk is om 1,5 meter 
afstand te handhaven. De hoofddoorgang naar de zaal is te smal en bovendien is in deze gang ook de 
toegang tot de toiletten en de foyers.  Om dit te verbeteren wordt een toiletgroep verplaatst 
waardoor er minder publiek deze doorgang hoeft te gebruiken. Ook wordt het bestaande 
ventilatiesysteem uitgebreid zodat er ook op het toneel voldoende verse lucht wordt aangevoerd. 

€ 65.000,00

Stichting The Red Herring ALMERE

De publieke tribune van The Red Herring in Almere uitbreiden zodat er met inachtneming van de 
geldende maatregelen meer publiek ontvangen kan worden.  

€ 100.000,00

Stichting Theater & Bioscoop De Nieuwe Kolk ASSEN

Theater De Nieuwe Kolk aanpassen aan de huidige richtlijnen zodat publiek weer veilig ontvangen 
kan worden. Hiertoe dient het huidige kassasysteem aangepast te worden naar volledig contactloos 
en is het noodzakelijk dat er een tweede ingang gerealiseerd wordt voor een goede 
publieksdoorstroom. In de zaal zelf wordt een gedeelte van de huidige opslagruimte toegevoegd aan 
de tribune zodat er meer bezoekers ontvangen kunnen worden.

€ 55.000,00

Stichting Theater aan de Rijn ARNHEM

Theater aan de Rijn aanpassen zodat publiek weer veilig met in achtneming van de maatregelen 
ontvangen kan worden. De foyer wordt uigebreid met een overdekte zitruimte en er worden 
kuchschermen geplaatst. Ook wordt het kassasysteem aangepast en worden er extra 
publieksbegeleiders ingezet om alles in goede banen te leiden. 

€ 21.743,00

Stichting theater Het Kruispunt BARENDRECHT

Het aanpassen van Theater Het Kruispunt in Barendrecht aan de 1,5 meter criteria. Het gaat 
concreet de aanschaf van een mobiele publieksbalie zodat bezoekersstromen beter gereguleerd 
kunnen worden. Ook worden er vier desinfectiezuilen aangeschaft. De stoelen in de zaal worden 
uitgebreid met tafeltjes die aan de achterkant van de stoelen gehangen kunnen worden zodat 
drankjes in de zaal genuttigd kunnen worden. Om alles in goede banen te leiden is extra personele 
inzet nodig. 

€ 21.500,00

Stichting Zwolse Theaters ZWOLLE

Aanpassen van Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel in Zwolle aan de 1,5 meter criteria. Er 
worden aanpassingen gedaan aan de publiekeruimte,  de podia en backstages.  Om alles in goede 
banen te leiden worden er extra publieksbegeleiders ingehuurd. 

€ 74.365,00

Theater De Oranjerie B.V. ROERMOND

Theater De Oranjerie aanpassen aan de 1,5 meter criteria. Het gaat concreet om kuchschermen bij 
de kassa, afzetpalen, extra mobiele balies en afscheidingswanden. Ook worden er desinfectiezuilen 
aangeschaft en wordt er extra personeel ingezet om het publiek te begeleiden.

€ 51.650,00

Vereniging Den Bolder WASPIK

Het aanpassen van de Rabozaal in Cultureel Centrum Den Bolder. Concreet gaat het om 
aanpassingen aan de foyer zoals zitjes en aankleding. Ook zal het kassysteem worden aangepast met 
geeïntegreerde qr-codes en worden er enkele aanpassingen gedaan aan het podium. Om alles in 
goede banen te leiden is extra personele inzet nodig. 

€ 24.272,00
€ 1.292.477,00


