KICKSTART CULTUURFONDS - TOEKENNINGEN AAN MUZIEKPODIA

Aanvrager

Plaats

Korte projectsamenvatting

Toekenning

Afrikaanderwijk Coöperatie U.A.

ROTTERDAM

Het Gemaal op Zuid aanpassen aan de
huidige richtlijnen zodat er weer concerten
geprogrammeerd 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 kassaen ticketsysteem 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, en 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 hygiënemaatregelen, bewegwijzering,
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

Poppodium 013/Stichting Popcluster

TILBURG

Het poppodium 013 op een veilige manier
heropenen voor bezoekers, artiesten en
personeel. Concreet gaat het om aanpassingen
van de looproutes, aanbrengen van
spatschermen, aanschaf van desinfectiepalen,
extra stoelen voor in de zalen en het
implementeren van een cashless betaalsysteem.
Daarnaast wordt extra personeel ingehuurd
voor publieksbegeleiding, coördinatie en
schoonmaak.

€ 95.188,00

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, worden de
toiletten verplaatst en wordt het kassasysteem
volledig cashless gemaakt.

€ 65.744,00

Stichting BIMHUIS

AMSTERDAM

Het Bimhuis aanpassen zodat het publiek
weer veilig ontvangen kan worden. Er wordt
een aantal praktische aanpassingen aan de
publieke ruimte en de zaal gedaan. Naast
facilitaire aanpassingen zoals het kassasysteem
worden 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 Concert- en congresgebouw
De Doelen

ROTTERDAM

Om de deuren van De Doelen weer te kunnen
openen voor het publiek zijn eenmalige
aanpassingen voor en achter de schermen
nodig. Het betreft de uitbouw van het podium
in de Grote Zaal om orkesten en ensembles
op 1,5-meter-afstand te kunnen laten spelen.
Daarnaast worden digitale schermen geplaatst
voor informatievoorziening over de 1,5-metermaatregelen, worden aanpassingen gedaan
aan het horeca service center, worden extra
publieksmedewerkers en beveiligers ingehuurd
zodat de maatregelen op een prettige en veilige
manier gehandhaafd worden.

€ 100.000,00

Stichting Cultureel Centrum PAARD

'S-GRAVENHAGE

Poppodium het Paard aanpassen aan de
1,5-meter-criteria. Om dit te realiseren is 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 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 Beaufort

AUSTERLITZ

Vanwege de huidige capaciteitsbeperkingen,
wijkt het Beauforthuis tijdelijk uit naar een
alternatieve locatie, te weten de Oosterkerk. De
toekenning heeft betrekking op inrichting, licht
en geluid van het nieuwe, tijdelijke podium.

€ 26.000,00

Stichting De Effenaar

EINDHOVEN

Aanpassen van Poppodium de Effenaar aan
de 1,5-meter-criteria. Het gaat om de aanschaf
van meubilair zodat er zitjes gecreëerd kunnen
worden. Ook het kassasysteem wordt volledig
cashless en het publiek kan via een bestel-app
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 Groene Zwaan

DE RIJP

De Groene Zwaan vraagt aan voor een mobiele
licht- en geluidsversterkingsset waardoor
concerten met meer publiek, buiten of op
andere locaties plaats kunnen vinden.

€ 5.296,00

Stichting De Helling Utrecht

UTRECHT

Het aanpassen van poppodium De Helling om
meer publiek in aanraking te laten komen met
livemuziek en cultuur. Het betreft aanpassingen
aan toiletten, aanschaf van nieuwe stoelen,
desinfectiezuilen en contactloze ticketscanners.
De artiestenruimte wordt ook aangepast en er
wordt extra personeel ingezet om alles in goede
banen te leiden.

€ 45.000,00

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 regels.

€ 42.707,00

Stichting de Oostkerk

MIDDELBURG

Aanpassingen in cultuurpodium De Oostkerk
om weer bezoekers te kunnen ontvangen, zowel
met tentoonstellingen als concerten. Daartoe
worden aanpassingen aan het ticketingsysteem
en website gedaan, wordt de routing
coronaproof gemaakt en wordt extra personeel
ingezet voor kassawerkzaamheden, surveillance
en coördinatie.

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.

Stichting Doornroosje

NIJMEGEN

Bezoek aan Poppodium Doornroosje veiliger
maken door contactloze toegangscontrole
met scanners, door de routing en hygiëne 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
inachtneming 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.

€ 8.294,00

€ 22.000,00

€ 65.560,00

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 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
hygiënezuilen, statafels en stoelen voor in
de publieke ruimte. Ook wordt het podium
aangepast zodat bezoekers goed zicht hebben
op het podium en de publiekscapaciteit
uitgebreid wordt. Om alles in goede banen
te leiden wordt er een publieksbegeleider
ingehuurd.

€ 11.215,00

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
coronaproof kan betalen en de drempel om
naar een concert te komen verlaagd wordt.

€ 10.000,00

Stichting Jazzpodium Rotterdam
(Live@BIRD)

ROTTERDAM

Poppodium Bird aanpassen aan de 1,5-metercriteria. 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 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 LantarenVenster

ROTTERDAM

Het aanpassen en beter toegankelijk maken
van LantarenVenster om het publiek volgens de
1,5-meter-maatregelen te kunnen ontvangen.
Concreet gaat het om het uitbreiden van het
kassasysteem met een placeringsmodule, het
plaatsen van extra kassazuilen zodat er geen
rijen ontstaan, uitbreiding van het meubilair
in de zaal zodat er meer stoelen beschikbaar
zijn, meer pinmogelijkheden in foyer, zaal en
restaurant, betere bewegwijzering en extra
medewerkers voor publieksbegeleiding.

€ 52.000,00

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
wijkt 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
additionele kosten zoals huur van hygiënezuilen,
bewegwijzering en posters om het publiek te
informeren.

€ 14.700,00

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 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 wordt bewegwijzering
aangebracht 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 kassaen 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.

Stichting Noorderkerkconcerten

AMSTERDAM

Stichting Noorderkerkconcerten doet
aanpassingen om weer gastvrij een mooi
seizoen aan het publiek te kunnen bieden.
Het betreft het aanpassen van het kassa- en
ticketsysteem en het mogelijk maken van een
dubbele uitvoering van concerten. Ook komen
er duidelijke looproutes voor het publiek.

Stichting P60

AMSTELVEEN

Poppodium P60 aanpassen aan de huidige
richtlijnen. Concreet gaat het om aanpassen
van de kleine zaal en andere publieke ruimtes
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.

€ 20.000,00

€ 9.220,00

€ 45.665,00

€ 100.000,00

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-metersituatie, 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.

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 kassasysteem 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 Podium Victorie

ALKMAAR

Poppodium Victorie aanpassen aan
de 1,5-meter-criteria. Zo worden extra
hygiënemaatregelen 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-meter-criteria zodat publiek veilig kan
worden ontvangen. 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 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 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 open
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 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 poppodium Het
Burgerweeshuis

DEVENTER

Het Burgerweeshuis opent een tijdelijk podium
op een alternatieve locatie in het Havenkwartier
in Deventer, om zodoende publiek te kunnen
blijven ontvangen. In 'Burgerhaven' in het oude
Stiho pand is plaats voor 250 bezoekers.

€ 92.125,00

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

Stichting Regionaal podium voor
popcultuur Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM

Poppodium Gebouw-T aanpassen aan de
huidige richtlijnen, zodat er weer optredens
kunnen plaatsvinden. Concreet gaat het om de
inzet van een publieksbegeleider, dynamische
placering middels videoprojecties, extra
schoonmaak en aanpassing van de zaal voor
meer zitplaatsen.

€ 12.800,00

Stichting Sociëteit 'So What'

GOUDA

Om een groter publiek te kunnen bereiken
binnen de huidige richtlijnen, worden in sociëteit
So What meer zitplaatsen gecreëerd.

€ 1.890,00

Stichting Stad & Cultuur (Poppodium
Hedon)

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. Op deze manier kunnen
er per concert 100 bezoekers veilig ontvangen
worden. Concreet gaat het om de aanschaf
van meubilair, signing, aanpassingen aan de
garderobe, aanschaf van desinfectiemiddelen,
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 Theaters Tilburg
(Concertzaal Tilburg)

TILBURG

Het nemen van maatregelen in de Concertzaal
Tilburg en in beperkte mate ook in de
schouwburg. De bijdrage heeft betrekking
op het nemen van hygiënemaatregelen,
speelvlakvergroting, routing, horecaaanpassingen en extra personele inzet.

€ 30.529,63

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

Stichting VanSlag

BORGER

Cultuurpodium VanSlag wil de zaalcapaciteit
verhogen door van het podium publieksruimte
te maken, een kleiner podium te plaatsen en
enkele andere voorzieningen in de zaal aan te
passen.

€ 10.170,00

Stichting Verhalenhuis Belvédère

ROTTERDAM

Verhalenhuis Belvédère plaatst drie kassen in
het naburige park om op deze manier hun
capaciteit te vergroten.

€ 35.300,00

Stichting Vrienden Lutherse Kerk
Groningen

GRONINGEN

De Lutherse Kerk past de veiligheid en
functionaliteit van de ruimtes aan conform de
1,5-meter-regelgeving. Concreet gaat het om
diverse afscheidingswanden, kuchschermen,
routing en bewegwijzering, aanpassingen aan
het podium en een ventilatiesysteem.

€ 14.500,00

Stichting Welzijn Middelburg

MIDDELBURG

Het aanpassen van voorzieningen in Poppodium
De Spot om publiek en artiesten op een
veilige manier te kunnen ontvangen. Daartoe
wordt signing aangebracht en wordt het
ventilatiesysteem backstage vervangen.

€ 5.450,00

Stichting Zeeuwse Concertzaal

MIDDELBURG

De Zeeuwse Concertzaal gaat aanpassingen
doen aan het ticketingsysteem en aan de
publieke ruimte, waaronder bewegwijzering,
hygiënemaatregelen en placering. Daarnaast
wordt extra personeel ingehuurd door het
wegvallen van veel vrijwilligers.

€ 6.010,00

Tante Nino

ROTTERDAM

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

€ 16.000,00

€ 2.452.640,35

