
 

UITNODIGING ONLINE MUZIEKTHEATER CAFÉ 

VOOR WIE: besturen van muziektheater- en musicalgroepen, geïnteresseerden 

DATUM: dinsdag 27 oktober, 20.00 – 21.30 uur via ZOOM 

Dit jaar hebben de Bond voor Amateur muziektheater en Lichte Koormuziek (BALK), de Stichting 

Amateur Musical Awards (SAMN) en Grand Circle de handen ineengeslagen. Deze drie organisaties 

hebben hetzelfde doel, namelijk het ontzorgen, verbinden en inspireren van muziektheatergroepen.  

De huidige periode met alle coronabeperkende maatregelen vraagt veel creativiteit van koren, 

muziektheater- en musicalgroepen. We kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. Om die reden 

organiseren BALK, SAMN en Grand Circle samen een online Muziektheater Café, waarin 

onderwerpen worden behandeld waar specifiek muziektheater- en musicalgroepen tegenaan lopen.  

Er staan veel onderwerpen gepland voor dit eerste online Muziektheater Café. We zijn op zoek naar 
een meer structurele mogelijkheid om elkaar te kunnen blijven ontmoeten, om zo steeds een paar 
onderwerpen te bespreken. Op die manier ontstaat er juist ook ruimte voor de uitwisseling van 
kennis.  
 
We hopen jullie te zien op de 27e oktober! 

De onderwerpen worden in 3 categorieën behandeld: 

1. Algemeen/bestuurlijke onderwerpen  

Gast aan tafel: Thomas Hessels, bestuurslid van BALK en bestuurslid KNN 

• Met welke coronaregels hebben specifiek muziektheater- en musicalgroepen rekening te 
houden?  

• Aansprakelijkheid van het bestuur. 

 

 

 



2. Leden  

Gast aan tafel: Michiel Min, voorzitter van Starlight Boulevard 

• Hoe houd je verbinding met je leden? 

• Hoe bind je je huidige publiek? Hoe informeer je ze, hoe houd je ze geëngageerd? 

• Hoe ga je om met donateurs, vrijwilligers en sponsors? 

• Welk soort repetities (regie, muzikaal) - en in welke vorm - kunnen wel doorgaan en hoe ga je 
op zoek naar een geschikte locatie (zie ook voorbeeldbrief op website BALK)? 

• Aanstellen coronacoördinator? 

• Perspectief voor het innen van contributie. 

• (On)mogelijkheden voor (live)streaming repetities/shows/concerten. Aanbiedingen van MTI. 

3. Corona in relatie tot voorstellingen/optredens  

Gasten aan tafel: Ineke de Geus, Grand Circle, Rogier Havelaar, voorzitter SAMN 

• Wat zijn de financiële consequenties bij de overweging om een productie in aangepaste vorm 
door te laten gaan, te annuleren of te verplaatsen? 

• Hoe om te gaan met de verkregen – of nog te ontvangen – licentie (grootrecht)? 

• Praktische ins en outs. 

Voor dit online Muziektheater Café kan je je opgeven door een mail te sturen naar 

administratie@balknet.nl vóór maandag 26 oktober a.s. Uiteraard kan het bestuur prangende 

vragen ook al per mail stellen. Die worden dan vervolgens beantwoord in het Muziektheater Café. 

Na aanmelding sturen wij een bevestiging en volgt ook een instructie voor het inloggen in ZOOM. 

Wij kijken er naar uit jullie digitaal te mogen ontmoeten! 

Hartelijke groet, 

 

Bestuur BALK Ineke de Geus   Bestuur SAMN 

Grand Circle       
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