KICKSTART CULTUURFONDS - TOEKENNINGEN AAN THEATERS

Aanvrager

Plaats

Korte projectsamenvatting

Toekenning

Atlas Theater B.V.

EMMEN

Het Atlas Theater in Emmen aanpassen aan de
huidige richtlijnen. Door goede bewegwijzering,
het herinrichten van de foyer, aanschaf
van een contactloos kassasysteem en extra
hygiënemaatregelen 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

B.V. Lochemse Schouwburg

LOCHEM

De Lochemse Schouwburg aanpassen zodat
de programmering kan worden uitgebreid
en er meer publiek kan worden ontvangen.
Daartoe worden maatregelen genomen aan
het gebouw en materieel zoals ticketscanners,
veiligheidsschermen en hygiënezuilen
backstage. Daarnaast worden extra
publieksbegeleiders ingezet.

€ 34.144,98

Carré Fonds

AMSTERDAM

Het aanpassen van de zaal van Theater Carré
waardoor er maximaal 450 bezoekers veilig
ontvangen kunnen worden. Daarnaast wordt
aangevraagd voor de inzet van extra personeel,
aanschaf materialen, facilitaire aanpassingen en
aanscherping van de bezoekerscommunicatie.

€ 100.000,00

Chassé Theater N.V.

BREDA

Chassé Theater vraagt aan voor contactloze
kaartverkoop en ticketcontrole, het aanbrengen
van looproutes en het inzetten van extra
personeel voor het placeren van de bezoekers.

€ 85.425,00

Coöperatie Pand P U.A.

EINDHOVEN

Aanpassingen aan wijktheater en broedplaats
PandP om het publiek volgens 1,5-meter-criteria
te kunnen ontvangen. Het gaat om nieuwe
settingen voor de zaalindeling, aanpassingen
aan het ticketingsysteem, looproutes en signing,
aanpassingen website, hygiënemaatregelen en
inzet extra medewerkers voor aanpassing van
de zaal en publieksbegeleiding.

€ 9.927,67

De Harmonie

LEEUWARDEN

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

€ 100.000,00

DE KOM

NIEUWEGEIN

Het aanpassen van theater DE KOM om
bezoekers veilig te kunnen ontvangen in een
optimale theaterbeleving. Daartoe wordt de
kleine zaal heringericht en wordt de benedenhal
ingericht voor gebruik als foyer. Daarnaast
wordt meer personeel ingezet voor ontvangst,
publieksbegeleiding en placering.

€ 100.000,00

Gemeente Groningen
(Stadsschouwburg en Oosterpoort
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 het om extra
hygiënemaatregelen en het maken van
duidelijke looproutes met bewegwijzering.
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

€ 24.200,00

Gemeente Tiel (Agnietenhof)

TIEL

Aanpassingen en voorzieningen in het gebouw
van Schouwburg Agnietenhof om het publiek
weer veilig en volgens voorschriften te kunnen
ontvangen. Het gaat om spatschermen,
bestickering, afzettingslinten, hygiënepunten en
een aanpassing in het ticketingsysteem vanwege
de aangepaste zaalcapaciteit. Daarnaast
wordt extra personeel ingezet voor placering,
kassawerkzaamheden en schoonmaak.

Het College van B&W vd Gemeente
Stadskanaal (Geert Teis)

STADSKANAAL

Het aanpassen van Theater Geert Teis aan de
coronamaatregelen. Concreet gaat het om
route en bewegwijzering, aanpassingen aan
het kassasysteem, hygiënemaatregelen, extra
publieksbegeleiding en inhuur extra technici.

Heven Theater Markant Exploitatie
B.V.

UDEN

Markant Theater aanpassen aan de 1,5-metercriteria. Zowel de publieke ruimtes als de
backstage worden op veilige wijze ingericht
en aangepast. Naast de noodzakelijke
aanpassingen zoals schermen en een duidelijke
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 hen een
sfeervolle comfortabele theateravond bezorgen.
Hiervoor is extra meubilair nodig, worden
er hygiënemaatregelen 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

N.V. Deventer Schouwburg

DEVENTER

De Deventer Schouwburg aanpassen aan de
1,5-meter-criteria. De vaste stoelen in de grote
zaal worden voorzien van een tafeltje waarop
een consumptie neergezet kan worden. Er
worden stoelen en tafeltjes aangeschaft om
zitjes te creëren. Daarnaast wordt er in Het
Burgerweeshuis een pop-up-podium gemaakt
waar 270 bezoekers tegelijk een concert kunnen
bezoeken.

€ 82.332,00

Nieuwe Nobelaer B.V.

ETTEN-LEUR

Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer wil de
capaciteitsbeperkingen deels opvangen
door een extra zaal te creëren op het
Evenementenplein in het gebouw. Het theater
gaat deze binnenruimte herinrichten en geschikt
maken voor voorstellingen, zitconcerten en
gebruik door diverse culturele verenigingen voor
repetities.

€ 40.225,28

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 Hengelo

HENGELO

Schouwburg Hengelo voert aanpassingen uit op
verschillende niveaus om coronaproof te kunnen
zijn en weer bezoekers op een veilige manier te
kunnen ontvangen. Het gaat om aanpassingen
aan kassa en publieke ruimte, aanpassingen in
de zaalopstelling, hygiënemaatregelen en extra
personeel dat nodig is om publiek te begeleiden
en de 1,5 meter te handhaven.

€ 38.355,00

€ 7.964,85

€ 37.168,00

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.

Stadsgehoorzaal/Stichting
Stadspodia en Jongeren
Cultuurcentrum Vlaardingen

VLAARDINGEN

Het nemen van maatregelen in Stadsgehoorzaal
Vlaardingen om voor bezoekers een veilige
en intieme theatersetting te creëren. Daartoe
wordt bewegwijzering aangebracht vanaf
vier nieuw te realiseren entrees, worden
kleine aanpassingen gedaan aan de zaal
voor een intieme sfeer en worden extra
publieksbegeleiders ingehuurd die tevens
worden ingezet om de verbinding met de stad
versterken.

€ 39.420,00

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 aan de
foyer zodat personeel en publiek er op veilige
afstand 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 te bouwen voor een goede
zichtlijn op het podium. Om het publiek goed te
begeleiden wordt extra personeel ingezet.

€ 7.300,00

Stichting "Cultura"

EDE

De maatregelen die door Cultura worden
getroffen om het publiek veilig en gastvrij te
kunnen ontvangen, betreffen verschillende
beschermende middelen voor bezoekers en
personeel. Daarnaast wordt extra personeel
ingezet om het theater schoon en veilig te
houden.

€ 34.157,00

Stichting "De Drommedaris"

ENKHUIZEN

Om meer bezoekers te kunnen ontvangen in
Cultureel Centrum De Drommedaris worden
preventieschermen tussen de stoelen in de zaal
geplaatst. Hierdoor kan de ruimte beter worden
benut en kunnen er meer bezoekers worden
ontvangen.

€ 5.650,00

Stichting "Theater De Schalm"

VELDHOVEN

Om Theater de Schalm open te kunnen stellen
voor publiek worden er enkele maatregelen
genomen om de voorstellingen en de
publieksstroom coronaproof te laten verlopen.
Zo worden er aanpassingen gedaan in de
publieke ruimten, wordt het ticketingssysteem
aangepast en wordt een uitgebreid
schoonmaakplan uitgevoerd, zowel voor
podium als backstage.

€ 13.856,00

Stichting Agora

DRUTEN

Fysieke aanpassingen die de veiligheid van
bezoekers aan Theater Agora garanderen.
Concreet gaat het om beschermingsmiddelen
zoals kuchschermen, extra meubilair, een extra
scanner en inhuur van extra personeel.

€ 30.000,00

Stichting Almeerse Theaters

ALMERE

Het herinrichten van de drie zalen van de
Almeerse Theaters om de 1,5-meter-criteria
toe te kunnen passen. Concreet gaat het om
het bouwen van een toneel-op-toneel-situatie,
het plaatsen van zitjes en aanpassing van de
belichting.

€ 28.000,00

Stichting Beheer Badhuis

AMSTERDAM

Om de kaartjes veilig te verkopen, de
bezoekersstroom beter te regelen, meer
zitplaatsen te creëren en de veiligheid van
het personeel te waarborgen zijn er enkele
aanpassingen nodig in het Badhuistheater.
Het betreft een digitaal kassa- en
reserveringssysteem, aanpassing van de
zitplaatsen, uitbreiding van de publiekstribune
en flexibele spatschermen bij de kassa en bar.

€ 18.890,00

Stichting Behoud 't Web

BLEISWIJK

Aanpassingen van Theater 't Web om het
theater coronaproof te maken. Het betreft
aanpassingen aan het meubilair, digitale
betaalfaciliteiten, routing en signing, een
plexiglazenscherm bij de bar en aanpassingen
aan de kleedruimtes en backstage.

€ 4.500,00

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 Cascade

HENDRIK-IDOAMBACHT

Theater Cascade vraagt aan voor
aanpassingen aan het ticketingsysteem, de
zaalinrichting, routing en extra personeel tijdens
theatervoorstellingen. Daarnaast worden
maatregelen getroffen zodat bezoekers in
de pauze coronaproof een drankje kunnen
bestellen.

€ 27.220,00

Stichting CCGR

RIJEN

Het aanpassen van culturele centra De
Boodschap en De Schakel zodat bezoekers
weer veilig het theater kunnen bezoeken.
De aanpassingen zijn gericht op het
reserveringssysteem, het met stoelhoezen
afdekken van stoelen die niet gebruikt
kunnen worden, extra begeleiding door een
publieksmedewerker en extra tussentijdse
schoonmaak.

€ 22.230,37

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 voorstellingen en
concerten gerealiseerd kunnen worden voor
een groter publiek. Voor de eigen locatie is aan
een kunstenaar gevraagd stoelhoezen te maken
voor de niet-gebruikte stoelen waardoor 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 De Klinker

WINSCHOTEN

Het aanpassen van Cultuurhuis De Klinker om
de capaciteit te vergroten en de veiligheid te
bevorderen. Het gaat om een triagetent bij de
hoofdingang, publieksbegeleiding, routing en
bewegwijzering, een informatiefilmpje over de
maatregelen en het plaatsen van tafeltjes over
niet-gebruikte stoelen in de zaal.

€ 33.716,26

Stichting Cultuurhuis Deurne

DEURNE

Het aanpassen van cultuurcentrum Martien
van Doorne om te kunnen voldoen aan de
1,5-meter-richtlijnen. Concreet gaat het om
aanpassingen aan de zaal om de optimale
zaalcapaciteit te benutten, aanpassingen
aan toegang en routing voor het publiek, een
instructiefilm voor publiek en inzet van extra
medewerkers.

€ 70.069,00

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 leiden wordt er extra
personeel ingezet.

€ 29.998,00

Stichting Cultuurhuis Hoogeveen
HOOGEVEEN
Theater/Congrescentrum De Tamboer

Het aanpassen van Theater de Tamboer om het
publiek veilig te kunnen ontvangen met behoud
van de sfeer en gezelligheid. Het betreft het
inrichten van de binnentuin voor concerten en
kindervoorstellingen in nauwe samenwerking
met poppodium Het Podium. Daarnaast wordt
de grote zaal heringericht om meer publiek
te kunnen ontvangen. Overige aanpassingen
betreffen bewegwijzering, schermen bij
bars en kassa's, extra hygiënemaatregelen,
extra personeel voor toezicht, een
cashlessbetaalsysteem en het herinrichten van
de kleedruimtes backstage.

€ 75.000,00

Stichting Cultuurhuus Bathmen

BATHMEN

Tijdelijke aanpassingen om een voorstelling van
Cultuurhuis Bathmen op een andere locatie te
kunnen uitvoeren, zodat er meer bezoekers op
een veilige manier kunnen worden ontvangen.

€ 5.000,00

Stichting Cultuurpodium Coevorden

COEVORDEN

Het inrichten van een tijdelijk theater op
alternatieve locatie door Cultuurpodium
Coevorden om de huidige capaciteit te
verhogen. Om deze locatie geschikt te maken
als theaterzaal worden diverse aanpassingen
gedaan, waaronder het inrichten van een
foyer, creëren van zitplaatsen met losse
stoelen, realiseren van eenrichtingsverkeer
en bewegwijzering en het plaatsen van
kuchschermen.

€ 24.173,00

Stichting Cultuurpodium Groene Engel

OSS

Het aanpassen van de zaal van theater De
Groene Engel. Concreet gaat het om het
plaatsen van kuchschermen tussen de stoelen,
zodat op een veilige manier meer mensen in de
zaal kunnen plaatsnemen.

€ 2.700,00

Stichting Cultuurwerkplaats
IJsselmonde

ROTTERDAM

Om in theater Islemunda het publiek op een
veilige wijze te kunnen ontvangen, worden de
zitplaatsen in de theaterzaal op sfeervolle wijze
aangepast. Ook worden er hygiënemaatregelen
genomen zoals het plaatsen van
desinfectiezuilen. Daarnaast is tijdelijke extra
personele inzet nodig op het gebied van
publieksbegeleiding, techniek en schoonmaak.

€ 20.825,00

Stichting Dans- en Muziekcentrum
Den Haag

'S-GRAVENHAGE

Het Zuiderstrand Theater aanpassen zodat
publiek weer veilig ontvangen kan worden.
Concreet gaat het om kuchschermen
voor kassa-, horeca- en garderobebalies,
bewegwijzering en logistieke aanpassingen.
Aan de stoelen in de zaal worden tafeltjes
bevestigd zodat het publiek een drankje mee
kan nemen naar de zaal. Voor begeleiding van
publiek, beveiliging en schoonmaak wordt extra
personeel ingezet.

€ 32.136,00

Stichting Danswerkplaats Amsterdam

AMSTERDAM

Danswerkplaats Amsterdam vraagt aan voor
het aanpassen van de zaalcapaciteit, foyer,
ventilatie, kassa-apparatuur, schoonmaak en
publieksbegeleiding. Door deze aanpassingen
kan het theater de bezoekers en makers op een
veilige en ontspannen manier verwelkomen.

€ 27.500,00

Stichting De Domijnen

SITTARD

Om bezoekers weer veilig te ontvangen, gaat
Schouwburg De Domeinen aanpassingen
verrichten aan publieke ruimtes met routes
en bewegwijzering, aanpassing aan het
kassasysteem en website en worden er extra
inzet publieksmedewerkers ingezet. Daarnaast
worden er extra hygiënemaatregelen getroffen.

€ 20.459,28

Stichting De Fransche School

CULEMBORG

Het aanpassen van Theater De Fransche School
aan de richtlijnen. De aanpassingen hebben
betrekking op herinrichting van de zaal, het
creëren van een klein podium in de foyer,
aanpassing van de kassaruimte, extra inhuur
van publiekbegeleiders en extra schoonmaak.

€ 18.182,00

Stichting De Kargadoor

UTRECHT

De Kargadoor beschikt over verschillende
ruimten voor verschillende doeleinden. Door de
Grote Zaal om te bouwen tot cultureel podium
kan publiek er genieten van theater, comedy, live
muziek en debat. Hiervoor zijn aanpassingen
aan licht en geluid nodig. Daarnaast worden
in de andere zalen geschikte theaterstoelen
geplaatst.

€ 5.782,09

Stichting De Kleine Komedie

AMSTERDAM

Het aanpassen van de publieksruimtes van
de Kleine Komedie. Zo wordt de entree
uitgebreid met een overkapping buiten.
Bij de kassa's worden desinfectiezuilen
geplaatst en een infraroodcamera die de
temperatuur van bezoekers kan meten. In
de zaal en het backstage gedeelte wordt het
luchtbehandelingssysteem zodanig aangepast
dat er 100% verse lucht van buiten wordt
aangezogen. Om alles in goede banen te leiden
wordt er extra personeel ingezet.

€ 43.211,00

Stichting De Lawei

DRACHTEN

Schouwburg De Lawei heeft een plan
ontwikkeld voor het veilig managen van de
verschillende publieksstromen volgens de
richtlijnen. Bij iedere zaal staat een professionele
actrice als publieksregelaar, geïnspireerd op de
'verkeersmeisjes van Pyongyang'. Samen met
assistenten leidt zij de publieksstromen op een
theatrale wijze in goede banen.

€ 49.170,00

Stichting De Lindenberg, Huis voor de
Kunsten

NIJMEGEN

Cultuurhuis de Lindenberg vraagt aan voor
het realiseren van flexibele logeplaatsen
door middel van draagbare, lichtgewicht
schermen die tussen de stoelen kunnen worden
bevestigd. Hiermee kan de zaalcapaciteit
worden verhoogd. Om alles soepel te laten
verlopen wordt extra personeel ingezet voor
publieksbegeleiding en schoonmaak.

€ 89.715,00

Stichting De Maaspoort Venlo

VENLO

Het aanpassen van De Maaspoort om
aan de 1,5-meter-criteria te kunnen
voldoen. Zo worden er aanpassingen in
de routing en signing aangebracht, wordt
het ticketingsysteem aangepast, worden er
hygiënemaatregelen genomen en worden extra
publieksmedewerkers ingehuurd.

€ 49.520,00

Stichting De Meenthe

STEENWIJK

Het ombouwen van de evenementenhal van
theater De Meenthe tot een tijdelijk theater. In
deze zaal kunnen grotere voorstellingen worden
gespeeld met een capaciteit voor 500 mensen
binnen de geldende maatregelen. Hiervoor
zijn een podium, techniek, stoelen en diverse
publieksvoorzieningen nodig.

€ 35.000,00

Stichting De Meerpaal

DRONTEN

Het aanpassen van De Meerpaal zodat meer
publiek kan worden ontvangen. Door op het
binnenplein ook een theateropstelling te maken
wordt extra ruimte gecreëerd om voorstellingen
te kunnen programmeren. De zaal wordt
ingericht met flexibele materialen, zodat meer
mogelijkheden ontstaan om grotere groepen
mensen te verwelkomen.

€ 39.300,66

Stichting De Muze Noordwijk

NOORDWIJK

Het aanpassen van Theater De Muze aan de
1,5-meter-criteria. In de foyer worden extra
zitplaatsen gecreëerd en er komen duidelijke
looproutes door middel van afzetlinten
en paaltjes. Daarnaast worden er extra
hygiënemaatregelen getroffen en wordt er extra
personeel ingezet om alles in goede banen te
leiden.

€ 23.324,45

Stichting De Nieuwe Regentes

'S-GRAVENHAGE

Met de aanschaf van een placeringsmodule,
een planningssysteem en de inzet van
extra personeel kan de anderhalve metersamenleving in Theater De Nieuwe Regentes
beter gewaarborgd worden en kunnen
op verantwoorde wijze bezoekers worden
ontvangen.

€ 31.820,00

Stichting De Nieuwe Vorst

TILBURG

Het aanpassen van Theater De Nieuwe Vorst om
bezoekers veilig te kunnen ontvangen. Concreet
gaat het om het aanpassen van de grote zaal
voor meer zitplaatsen, het aanpassen van het
kassasysteem, het plaatsen van bewegwijzering
en informatievoorzieningen, aanschaf van
hygiënemiddelen en de inzet van extra
schoonmaakpersoneel.

€ 29.207,00

Stichting De Omval

DIEMEN

Om meer publiek te kunnen bereiken bouwt
theater De Omval het podium in de foyer om tot
ruimte voor extra activiteiten voor het publiek,
zoals leesvoorstellingen en previews. Naast
fysieke en technische aanpassingen in de foyer
wordt de bijdrage gebruikt voor inhuur van extra
personele inzet zoals publieksbegeleiders en
technici, bij theatervoorstellingen in de zaal.

€ 13.609,51

Stichting DE PAS

HEESCH

Cultureel centrum De Pas maakt het gebouw
weer toegankelijk voor het publiek door fysieke
aanpassingen te doen. Concreet gaat het om
het aanbrengen van betere bewegwijzering,
looproutes en mobiele afscheidingen. Ook
worden mobiele scheidingswanden tussen
de theaterstoelen aangebracht om de
zaalcapaciteit te verhogen.

€ 19.660,00

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 cashless
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 Donckhuys

DONGEN

Het creëren van een veilige omgeving in
Cultureel centrum De Cammeleur waarin
gasten zonder zorgen kunnen genieten van
de voorstellingen. Concreet gaat het om het
aanschaffen van meubilair om een flexibele,
optimale zaalbezetting en goede sfeer te
creëren, duidelijke informatievoorziening en
signing en aanpassingen in het ticketingsysteem.

€ 15.559,00

Stichting ECI

ROERMOND

ECI Cultuurfabriek neemt aanvullende
maatregelen om bezoekers op een veilige
manier te kunnen ontvangen. Het gaat om het
plaatsen van tafeltjes over de vrije stoelen in de
zaal, inzet van een extra publieksbegeleider,
optimalisatie van looproutes en scheiding van
publieksstromen. Daarnaast wordt onderzoek
gedaan naar theater op andere locaties.

€ 13.325,00

Stichting Felix Meritis

AMSTERDAM

Felix Meritis gaat haar publieksbereik vergroten
door te werken met live holografische projecties.
aangevuld met geprojecteerde content in de
vorm van animaties. Deze zijn live op de locatie
door het publiek te volgen, het publiek kan
zich in het hele gebouw verspreiden. Met deze
toepassing wordt het bereik met 54% vergroot.

€ 47.152,62

Stichting Gashouder Podium
Dedemsvaart

DEDEMSVAART

Om de veiligheid voor het publiek in
de theaterzaal van Gashouder Podium
Dedemsvaart te kunnen waarborgen, worden
aanpassingen gedaan aan zitplaatsen en
worden plexiglas schermen geplaatst.

€ 24.131,00

Stichting Gemeenschapswerk
Bergeyk/SCC Theater De Kattendans

BERGEIJK

Het aanpassen van SCC Theater De Kattendans
met inachtneming van veiligheidsvoorschriften
en protocollen. Daartoe wordt een stellage
gebouwd om extra zitplaatsen te creëren
en wordt een deel van het bestaande toneel
gebruikt om publiek te kunnen plaatsen.
Daarnaast wordt de foyer vergroot en wordt de
routing in en rond het gebouw aangepast.

€ 23.670,00

Stichting Hanzehof

ZUTPHEN

De Hanzehof gaat de oude in- en uitgangen
van de Buitensociëteit opnieuw in gebruik
nemen, zodat bezoekersstromen kunnen
worden gescheiden. De Theaterzaal wordt
met simpele ingrepen geschikt gemaakt om
drankjes mee te kunnen nemen. Aanpassingen
in het entreegebied en foyer worden gedaan
om het publiek veilig te kunnen ontvangen. Zo
wordt een looproute aangebracht en wordt
de informatievoorziening aangepast. Om de
bezoekersstromen in goede banen te leiden
wordt daarnaast extra personeel ingezet.

€ 59.750,00

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

€ 6.925,96

Stichting Hoftheater

RAALTE

De foyer in het HOFtheater is te klein om het
publiek volgens de voorschriften te kunnen
ontvangen om na te praten na een voorstelling.
Om gasten toch veilig te kunnen ontvangen,
worden de twee vergaderruimtes heringericht
als extra foyerruimte.

Stichting Ins Blau

LEIDEN

Theater Ins Blau voert aanpassingen uit om
het publiek in de foyer op veilige manier met
voldoende afstand te kunnen ontvangen voor en
na de voorstelling. Daartoe worden zitplaatsen
gecreëerd, schermen geplaatst en akoestische
aanpassingen gedaan.

Stichting Jeugdtheater Hofplein

ROTTERDAM

Jeugdtheater Hofplein vraagt aan om de foyer
aan te passen aan de coronamaatregelen.
Het gaat om het verbeteren van de ventilatie,
het aanpassen van de inrichting aan de
1,5-meter-criteria en de inzet van extra
horecamedewerkers om bediening aan tafel
mogelijk te maken.

€ 67.710,00

Stichting Kennemer Theater

BEVERWIJK

Om weer publiek te kunnen ontvangen in het
Kennemer Theater, is het nodig om tal van
maatregelen te treffen in het gebouw. In de
foyer worden kuchschermen geplaatst en wordt
een looproute aangebracht. In de toiletgroepen
worden hygiënemaatregelen toegepast en
voor de ticketcontrole wordt overgegaan op
een scanner. De aangepaste stoelindeling
in de theaterzaal wordt getoetst aan de
veiligheidseisen.

€ 14.500,00

Stichting Kunstencentrum Het Klooster

WOERDEN

Kunstencentrum Het Klooster vraagt aan voor
het opzetten van een pop-up-theater, waardoor
er toch publiek kan worden ontvangen.
Meubilair voor in de tijdelijke theaterzaal
is gedeeltelijk aanwezig en wordt op een
creatieve manier aangevuld met hergebruik van
bestaande materialen.

€ 18.500,00

Stichting Kunstmin

DORDRECHT

Het herinrichten van Schouwburg Kunstmin
zodat de capaciteit van de verschillende
zalen kan worden verhoogd. Door middel van
flexibele tafels en stoelen wil de schouwburg de
zalen optimaal benutten.

€ 59.814,66

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 Luxor Theater Rotterdam

ROTTERDAM

Het aanpassen van een van de zalen van het
Luxor Theater onder de naam 'Club Luxor'. Om
een intieme theaterzaal voor 400 personen te
realiseren, wordt het toneel verlengd waardoor
er ruimte ontstaat voor sfeervolle zitjes voor het
publiek. Daarnaast worden routing en signing
aangepast, worden zelfscanzuilen geplaatst en
worden diverse hygiënemaatregelen genomen.

€ 84.022,00

Stichting Maas theater en dans
(Maaspodium)

ROTTERDAM

Aanpassen van het Maaspodium aan de
1,5-meter-criteria. De foyer is het knelpunt, deze
heeft te weinig capaciteit en moet dus worden
uitgebreid. Eén van de zalen wordt bij de foyer
getrokken. Daarnaast worden er stoelhoezen
aangepast en wordt het kassasysteem
aangepast. Om alles in goede banen te leiden
wordt er extra personeel ingezet.

€ 24.012,30

€ 35.000,00

Stichting MIMIK

DEVENTER

MIMIK is een fusie van Filmhuis De Keizer en
Theater Bouwkunde in Deventer en was voor
de coronasituatie net klaar voor opening, maar
is niet coronaproof. Om toch publiek te kunnen
ontvangen worden er vloerstickers en afzetpalen
aangebracht voor een duidelijke routing, komt
er een mobiele garderobe en een mobiele
bar. Ook wordt het kassasysteem aangepast.
Om alles in goede banen te leiden wordt extra
personeel ingezet.

€ 17.971,48

Stichting Muziekkwartier
(Wilminktheater)

ENSCHEDE

Het aanpassen van twee zalen om de flexibiliteit
te vergroten en op een verantwoorde en
aangename manier bezoekers te ontvangen.
In de grote zaal van het Wilminktheater wordt
een podium op het achtertoneel geplaatst en
worden een tribune, tafels en stoelen geplaatst.
In de grote zaal van het Muziekcentrum wordt
een extra podium in de zaal gebouwd en
worden eenvoudige aanpassingen gedaan aan
de akoestiek van de zaal, zodat de zaal multiinzetbaar wordt.

€ 45.000,00

Stichting Nieuw Geesterhage (Theater
Koningsduyn)

CASTRICUM

Het aanpassen van Theater Koningsduyn om
publiek op een veilige en aangename manier
weer te laten genieten van muziek en theater.
De aanpassingen betreffen de publieksruimte
en publieksvoorzieningen. Zo wordt in de
theaterzaal een bistro-opstelling gecreëerd,
worden aanpassingen op de website en in
het ticketingsysteem gedaan en wordt extra
schoonmaakpersoneel ingezet in de pauzes.

€ 14.035,00

Stichting Openluchttheater De
Hunnebergen

LUYKSGESTEL

Om te voldoen aan de 1,5-meter-criteria,
worden aanpassingen gedaan aan
Openluchttheater De Hunnebergen. Het
gaat om het voorzien van demontabele
wachtrijvoorzieningen bij de entree,
aanpassingen aan het kassagebouw, creëren
van looproutes en desinfectiemiddelen.

€ 9.000,00

Stichting Openluchttheater Ede

EDE

Aanpassingen aan de locatie van
Openluchttheater Ede om bezoekersstromen
in goede banen te kunnen leiden. Ook worden
er verkeersregelaars, beveiligers en stewards
ingezet en worden de kassa-units aangepast
met glazen schermen.

€ 19.475,00

Stichting Podia Harderwijk

HARDERWIJK

De huidige locatie van Theater Harderwijk is
niet geschikt om publiek op coronaveilige wijze
te ontvangen. Er wordt daarom uitgeweken
naar een alternatieve locatie. Concreet gaat het
om een eenmalige investering om dit nieuwe
podium te kunnen realiseren.

€ 30.000,00

Stichting Podium Boxtel

BOXTEL

Het aanpassen van Podium Boxtel aan de
1,5-meter-maatregelen om bezoekers veilig
de voorstellingen te laten bezoeken. Concreet
gaat het om aanpassingen in de foyer, een
nieuw zaalplan, tafeltjes voor consumpties
in de zaal, looproute met signing en
afzetpaaltjes, cashless betaalsysteem en diverse
beschermingsmiddelen bij de bar. Om de inloop
in het theater en in de zaal in goede banen te
leiden, wordt extra personeel ingezet.

€ 10.000,00

Stichting PodiumPartners

AMSTERDAM

Het aanpassen van de buitenruimte van Plein
Theater met een mobiele terrasoverkapping,
zodat bezoekers op 1,5 meter afstand kunnen
worden ontvangen. Daarnaast wordt extra
personeel ingehuurd en wordt het kassasysteem
aangepast.

€ 73.515,00

Stichting Regiocultuurcentrum Idea

ZEIST

Theater Idea meer geschikt maken en
aanpassen aan de 1,5-meter-criteria. Het
betreft eenmalige kosten voor het plaatsen
van kuchschermen onder andere bij de
kaartcontrole, het plaatsen van stoelhoezen, het
aanpassen van de ventilatie en het inhuren van
publieksbegeleiders.

€ 10.000,00

Stichting Schouwburg Amstelveen

AMSTELVEEN

Om aan de vereisten van de 1,5-meter-criteria
te voldoen worden een aantal ingrepen in
het gebouw van Schouwburg Amstelveen
uitgevoerd. Zo wordt de toegangscontrole
verplaatst en wordt een luifel geplaatst voor het
wachtende publiek, komt er een mobiele bar bij
de Kleine Zaal, aanpassing van het meubilair
in de zaal en foyer. Extra publieksbegeleiders
zullen het publiek naar de stoelen begeleiden.

€ 40.000,00

Stichting Schouwburg Cuijk

CUIJK

Het aanpassen van Schouwburg Cuijk om de
veiligheid van bezoekers te kunnen garanderen.
Het betreft de inzet van extra technici, horecaen schoonmaakmedewerkers om dubbele
voorstellingen mogelijk te maken. Daarnaast
worden beschermingsmiddelen voor personeel
aangeschaft en wordt de publieksinformatie
aangepast met behulp van bewegwijzering en
pictogrammen.

€ 35.000,00

Stichting Schouwburg De Kampanje

DEN HELDER

In Schouwburg De Kampanje wordt de
middenzaal opnieuw ingericht om bezoekers op
een veilige manier in een clubsetting te kunnen
ontvangen. Op die manier kan de huidige
zaalcapaciteit tevens worden verhoogd.

€ 61.350,00

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 wintermaanden,
afzetpalen voor de looproutes en extra
desinfectiezuilen. 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 Stadsschouwburg en
Philharmonie Haarlem

HAARLEM

Aanpassingen van de Stadsschouwburg en de
Philharmonie Haarlem aan de 1,5 meter criteria.
Concreet gaat het om bewegwijzering, aanschaf
van stoelhoezen om aan te geven welke stoelen
gebruikt mogen worden, het weghalen van rijen
en het maken van opstapjes. Om het publiek te
instrueren worden er instructiefilmpjes gemaakt
en er worden extra hygiënemaatregelen
getroffen.

€ 36.028,84

Stichting Stadstheater De Bond

DALEN

Aanpassen van Stadstheater De Bond aan
de 1,5-meter-criteria. De kassabalie wordt
verplaatst om bezoekersstromen te scheiden en
de openingstijden worden verruimd. Daarnaast
worden er duidelijke looproutes gemaakt. Om
alles in goede banen te leiden wordt er extra
personeel ingezet.

€ 38.900,00

Stichting 't Mozaïek, sociaal, cultureel
en educatief centrum Wijchen

WIJCHEN

Het aanpassen van Theater 't Mozaïek aan
de 1,5-meter-criteria. De theaterzaal wordt
op veilige en sfeervolle wijze heringericht.
De zaal wordt met losse tafels en stoelen
ingericht, waardoor de zaalcapaciteit wordt
verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke
tribuneopstelling. Met tapijten wordt een
sfeervolle scheiding tussen de bezoekers
gecreëerd. Naast de fysieke aanpassingen
wordt het boekingssysteem aangepast en
worden extra publieksmedewerkers ingezet.

€ 21.967,00

Stichting TapasTheater

AMSTERDAM

Om gasten in het Tapas Theater volgens de
coronarichtlijnen te ontvangen, wordt een extra
publieksmedewerker ingehuurd. Deze wordt
ingezet bij de ontvangst en het placeren van de
gasten en het schoonmaken van het theater.

€ 12.054,00

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.

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
Hobbemastraat

'S-GRAVENHAGE

Met de aanpassing van de bar en balie in
het theatercafé van Theater De Vaillant wordt
tegemoet gekomen aan de eisen van de
1,5-meter-samenleving. Met de inzet van extra
personeel kunnen op verantwoorde wijze meer
voorstellingen worden georganiseerd en kan er
meer publiek bereikt worden.

€ 12.000,00

Stichting Theater aan de Rijn

ARNHEM

Theater aan de Rijn aanpassen zodat
publiek weer veilig met inachtneming van de
maatregelen ontvangen kan worden. De foyer
wordt uitgebreid 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 de Bussel

OOSTERHOUT

Theater de Bussel vraagt aan voor
aanpassingen in en rond de grote zaal en de
inzet van extra personeel. Het ticketingsysteem
wordt aangepast, bewegwijzering wordt
aangebracht en de theaterzaal wordt
heringericht.

Stichting Theater de KunstGreep

OOSTZAAN

Door aanpassingen uit te voeren in Theater
de Kunstgreep kan de zaalcapaciteit worden
verhoogd. De tribune wordt vervangen door
flexibele stoelen en tafeltjes en het werkstation
voor technici wordt verplaatst. Daarnaast
worden hygiënemaatregelen genomen en wordt
de routing aangepast.

€ 100.000,00

€ 24.450,00

€ 8.000,00

Stichting Theater De Leeuw

ARNHEM

Om de veiligheid van bezoekers en spelers
in Theater De Leeuw te garanderen en
meer publiek te kunnen ontvangen, worden
aanpassingen gedaan aan de publieke
en backstage ruimtes van het theater.
Zo wordt de tribune uitgebreid, wordt
een looproute aangebracht en worden
hygiënemaatregelen genomen. Daarnaast
worden extra publieksmedewerkers ingezet voor
bezoekersstromen, wordt het ticketingsysteem
aangepast en worden informatievoorzieningen
getroffen.

€ 42.350,00

Stichting Theater de Winsinghhof

RODEN

Theater de Winsinghhof richt zich op
aanpassingen aan de publieke ruimte,
waaronder routing, bewegwijzering en een
nieuwe zaalinrichting. Ook wordt het kassa- en
ticketingsysteem aangepast en worden er extra
hygiënemaatregelen getroffen.

€ 20.248,00

Stichting Theater Delft (De Veste)

DELFT

Het aanpassen van Theater de Veste aan
de 1,5-meter-criteria. Daarbij worden lokale
vormgevers ingezet om het restrictieve
karakter van de criteria om te zetten in een
speels karakter met festivalachtige sfeer, die
de theaterervaring al laat beginnen voordat
de voorstelling begonnen is. Concreet gaat
het om aanpassingen aan de foyer, een
luchtbehandelingssyteem in de theaterzaal,
een stoplicht om de toiletfunctie coronaproof
te maken, belijning en wegwijzering in het
gebouw, tafeltjes over de ongebruikte stoelen
in de theaterzaal, extra inzet van personeel en
desinfectie- en beschermingsmiddelen voor
personeel.

€ 85.000,00

Stichting theater Het Kruispunt

BARENDRECHT

Het aanpassen van Theater Het Kruispunt
in Barendrecht aan de 1,5-meter-criteria.
Het gaat om 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 Theater Het Postkantoor

BOVENKARSPEL

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

€ 21.910,00

Stichting Theater Koningshof

MAASSLUIS

Het aanpassen van Theater Koningshof aan
de 1,5-meter-criteria en het verhogen van
de zaalcapaciteit. Door een deel van het
achtertoneel in te zetten als podium, wordt een
deel van het normale speelvlak beschikbaar
voor nieuwe zitplaatsen. Aanpassingen hebben
betrekking op de vloer, licht en geluid, stoelen en
tafeltjes.

€ 11.500,00

Stichting Theater Stroud

PUTTEN

Om voorstellingen mogelijk te maken in
de theaterzaal van Theater Stroud met
inachtneming van de huidige maatregelen
moeten er aanpassingen worden uitgevoerd.
Normaliter kunnen er 300 bezoekers in, nu
nog 90. De stoelen worden voorzien van
stoelhoezen en de niet bruikbare stoelen
worden geblokkeerd. Daarnaast worden er
hygiënezuilen geplaatst en worden er extra
vrijwilligers ingezet om alles in goede banen te
leiden.

€ 1.731,49

Stichting Theater Zuidplein

ROTTERDAM

Theater Zuidplein is verhuisd naar een
splinternieuw theater in Rotterdam Zuid. Om
de intieme en gastvrije Zuidpleinsfeer te blijven
garanderen volgens de 1,5-meter-criteria, zijn
aanpassingen nodig. Zo worden de grote en
kleine zaal aangepast in een intieme caféopstelling op het podium, worden er looproutes
aangebracht en komen er spatschermen bij de
kassa's. Extra publieksmedewerkers worden
ingezet om de veiligheid van bezoekers en
artiesten te kunnen waarborgen.

€ 30.000,00

Stichting Theaters Diligentia en PePijn

'S-GRAVENHAGE

Het aanpassen van Theaters Diligentia en
PePijn om de theaters weer open te stellen
voor de ontvangst van publiek. Foyer en andere
ruimtes worden heringericht en de theaters
worden voorzien van beschermingsmaterialen
voor bezoekers en personeel, zoals verrijdbare
schermen, een sensorsysteem bij het toilet
en extra dispensers. Daarnaast wordt extra
personeel ingezet voor publieksbegeleiding,
horeca en schoonmaak.

€ 41.957,00

Stichting Vrienden van Kooman's
Poppentheater

'S-GRAVENHAGE

Het aanpassen van Kooman’s Poppentheater
zodat tweemaal per middag kan worden
gespeeld en de 1,5-meter-criteria kunnen
worden gewaarborgd. Concreet gaat
het om extra personele inzet, diverse
hygiënemaatregelen, aanpassingen aan het
reserveringssysteem, horeca-aanpassingen en
tafeltjes voor in de zaal.

€ 8.435,00

Stichting Westerkerk Leeuwarden

LEEUWARDEN

Om in de Westerkerk Leeuwarden meer
bezoekers op veilige manier te kunnen
ontvangen, worden op de eerste verdieping
van de theaterzaal extra zitplaatsen gecreëerd.
Om de druk op het bestaande kleine café
te verkleinen worden daarnaast een bar en
zitplaatsen gecreëerd in de atelierruimte. Voor
de begeleiding van het publiek worden twee
extra medewerkers ingehuurd.

€ 17.450,00

Stichting WestlandTheater de Naald

NAALDWIJK

Om de veiligheid in het kader van corona
te waarborgen zet theater De Naald extra
personeel in voor publieksbegeleiding en voor
reiniging en desinfectie van de publieks- en
artiestenruimten, voorafgaand en na afloop van
de voorstellingen.

€ 7.773,00

Stichting Zuiderparktheater

'S-GRAVENHAGE

Met de inzet van een geautomatiseerd
betaalsysteem in het Zuiderparktheater kunnen
de 1,5-meter-criteria beter gehandhaafd
worden. De bestel- en betaaltool werkt met QRcodes en hiermee kan drukte in looppaden en
bij horecapunten worden vermeden.

€ 4.399,00

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
publieke ruimte, de podia en backstages. Om
alles in goede banen te leiden worden er extra
publieksbegeleiders ingehuurd.

€ 74.365,00

Theater de Lievekamp

OSS

Het aanpassen van Theater de Lievekamp
om aan het 1,5-meter-protocol te kunnen
voldoen. Het gaat om het plaatsen van plexiglas
schermen bij kassa, bar en balies, extra
desinfectiezuilen, rode hesjes voor medewerkers
en een uitbreiding van het kassasysteem.

€ 2.429,00

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

Theater Walhalla

ROTTERDAM

Theater Walhalla vraagt aan voor extra
publieksbegeleiders, extra schoonmaak
en aanpassingen van de publieke ruimte,
waaronder inrichting, bestickering,
informatiepanelen en desinfectiezuilen.
Daarnaast wordt aangevraagd voor het
geschikt maken van een tijdelijke, alternatieve
locatie.

€ 41.483,00

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 geïntegreerde QR-codes en
worden enkele aanpassingen gedaan aan het
podium. Om alles in goede banen te leiden is
extra personele inzet nodig.

€ 24.272,00

€ 4.125.629,75

