
 
 

2P covid-19: een podium voor lokale makers  

Inleiding 

Het Fonds heeft besloten om in 2021 2P tijdelijk uit te breiden vanwege de 
coronamaatregelen die zijn getroffen. De doelstelling van 2P om meer ruimte te bieden aan 
samenwerkingen van podia en festivals met makers, zodat zij gezamenlijk kunnen werken 
aan nieuwe manieren om publiek te betrekken, is ook het uitgangspunt voor de tijdelijke 
uitbreiding van 2P. 2P covid-19 is bedoeld voor samenwerkingen tussen podia en festivals 
met lokale makers. Het subsidie levert een bijdrage aan de bevordering van de 
professionele podiumkunstenpraktijk in de stad/regio en het opbouwen van een publiek wat 

juist van belang is nu de speelmogelijkheden beperkt zijn wegens de coronamaatregelen. 

De mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie worden met de tijdelijke uitbreiding 
verruimd. Op dit moment kan alleen een 2P-subsidie worden aangevraagd voor projecten 
met meerjarig door het Rijk (BIS en Fonds) gesubsidieerde producerende instellingen. Dit 
vereiste geldt niet voor 2P covid-19. Ook voor lokale makers die niet meerjarig worden 
gesubsidieerd, kan een aanvraag worden gedaan. Ook geldt voor deze subsidie niet de 
beperking dat het podium of festival dat aanvraagt al meerjarig gesubsidieerd moet zijn door 

het Fonds.  

De middelen worden verdeeld op basis van het Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten.  

Wie kan aanvragen 

Een aanvraag kan worden gedaan door een rechtspersoon die artistiek en financieel 
eindverantwoordelijk is voor de programmering van een of meer theater- of concertzalen of 

een festival. 

Waarvoor 

De tijdelijke uitbreiding van het subsidiekader is bedoeld voor samenwerkingen tussen podia 
en festivals met lokale makers. Onder maker wordt verstaan: iemand die artistiek-inhoudelijk 
actief is in de professionele podiumkunstpraktijk en artistiek-inhoudelijk eindverantwoordelijk 
is voor de totstandkoming van voorstellingen of concerten. Verder moet het podium of 

festival een samenwerking aangaan met een maker die lokaal is gevestigd of werkzaam is.  

Het Fonds beoogt initiatieven te subsidiëren, waarbij de coronamaatregelen in acht worden 
genomen, zodat het publiek op veilige wijze kan kennisnemen van de resultaten van de 
samenwerking. Waar 2P ziet op de versteviging of uitbouw van bestaande plannen, is het bij 

2P covid-19 ook mogelijk om aan te vragen voor nieuwe projecten.  

Hoogte bijdrage  

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteiten waar het om gaat. Het gevraagd 
bedrag moet in alle gevallen in relatie staan tot de beoogde resultaten. Richtbedrag is circa 
15.000 – 35.000 euro. Het Fonds kan afwijken als daar inhoudelijk een goede onderbouwing 

voor is.  

Beoordeling 

- Is helder gemotiveerd waarom de partners met elkaar willen samenwerken?  
- Is helder toegelicht welke activiteiten de partners gaan uitvoeren? Leveren de 

activiteiten een positieve bijdrage aan de lokalemakerspraktijk? 
- Leveren de activiteiten een positieve bijdrage aan het 

publieksbereik en/of de publiekservaring?  



 
 

- Hoe worden de activiteiten gepresenteerd? En wordt hierbij voldoende gewaarborgd 
dat de door de overheid vastgestelde beperkende coronamaatregelen worden 
nageleefd? 

Budget 

Voor de uitbreiding van 2P geldt een apart budget dat wordt gefinancierd vanuit een covid-
19-steunpakket. Er is voor 2021 750.000 euro beschikbaar.  
 
Indienen en beslistermijn 

Aanvragen dienen digitaal te worden ingediend via de website van het Fonds 
Podiumkunsten. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van ons een automatische 
ontvangstbevestiging.  

Er kan doorlopend worden aangevraagd. Binnen 8 weken na de datum van indienen stelt 

het bestuur van het Fonds Podiumkunsten de aanvrager schriftelijk in kennis van het besluit. 

Let op: De uitvoering van de activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt, mag niet in het 
verleden of tijdens de beslistermijn (8 weken) zijn opgestart. Verder moeten de activiteiten 
starten in 2021.  
 

 

 


