Toelichting
Inleiding
Het Fonds beoogt met de Deelregeling voor vouchers aan podiumkunstenaars in tijden van covid-19
(Regeling podiumkunstvouchers) mogelijkheden te creëren voor podiumkunstenaars om werk te maken en op kleine schaal uit te voeren. Door de covid19-crisis is daar geruime tijd beperkt ruimte voor
(geweest). Voor deze regeling werkt het Fonds samen met maatschappelijke partners, waardoor
nieuwe verbindingen kunnen ontstaan tussen het werkveld van het Fonds en dat van de partners. De
partners treden op als intermediairs en wijzen individuen of organisaties aan voor of met wie een werk
zal worden gemaakt en uitgevoerd. De individuen of organisaties kunnen, eventueel in overleg met de
intermediair, zelf een podiumkunstenaar kiezen. Een podiumkunstenaar die is geselecteerd ontvangt
een voucher en kan daarmee vervolgens een aanvraag indienen bij het Fonds.
Waarvoor
De regeling is bedoeld voor het maken en uitvoeren van werk. De vorm waarin dat gebeurt, is in principe vrij. Een uitvoering kan zich zowel binnen als buiten afspelen. Belangrijk is vooral dat het plan
past binnen de geldende coronamaatregelen. Veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek moet gegarandeerd zijn.
Een bijdrage kan alleen worden toegekend als het Fonds er op basis van de aanvraag van overtuigd
is dat een activiteiten (zowel bij het ontwikkelen van de live- uitvoering als de uiteindelijke uitvoering
zelf) passen binnen de beperkingen die door de overheid worden voorgeschreven.
De regeling richt zich op het live-element, dat wil zeggen op activiteiten waar het publiek direct bij
aanwezig is. Pure onlineactiviteiten komen in beginsel niet in aanmerking, tenzij dit vanwege de doelgroep waarmee wordt gewerkt niet anders kan. Online publieksbereik kan wel aanvullend zijn en er
kan online aandacht worden gevraagd voor de activiteiten.
Voor wie
Er kan worden aangevraagd door podiumkunstenaars die een voucher hebben ontvangen. Het kan
gaan om regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. De
maker en uitvoerende kan een en dezelfde persoon zijn, er kan worden aangevraagd voor een maker
en of meerdere uitvoerenden.
Instapeis
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet(en) de betrokken podiumkunstenaar(s) deel uitmaken van de professionele podiumkunstpraktijk. Als handvat wordt daarvoor gehanteerd dat zij regelmatig optreden op podia (waaronder ook festivals) die een relevante programmering hebben in het
genre of de discipline die het betreft.
Procedure
Podiumkunstenaars die een voucher hebben ontvangen kunnen daarmee een aanvraag indienen. Zij
dienen te voldoen aan de voorwaarden, zoals die zijn beschreven in de regeling. Per voucher is een
bedrag van 5.000 euro beschikbaar. Als sprake is van meerdere betrokkenen wordt de betaling aan
een van hen gedaan of aan een rechtspersoon die de makers en uitvoerenden vertegenwoordigt. Het
subsidiebedrag is in alle gevallen direct bestemd voor de makers en uitvoerenden.
Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier dat te vinden is op
de website van het Fonds Podiumkunsten. De subsidieaanvraag zal worden behandeld door het bureau van het Fonds. Er vindt een feitelijke toets plaats of de besteding van het subsidie past binnen
de door het Fonds benoemde doelen en de eisen voor deelname.

