UITNODIGING 2e ONLINE MUZIEKTHEATER CAFÉ
VOOR WIE: besturen van muziektheater- en musicalgroepen, geïnteresseerden
DATUM: dinsdag 26 januari 2021, 20.00 – 21.30 uur via ZOOM
De huidige periode met nog steeds geldende coronabeperkende maatregelen vraagt veel creativiteit
van koren, muziektheater- en musicalgroepen. In het 2e Muziektheatercafé worden onderwerpen
behandeld waar specifiek muziektheater- en musicalgroepen tegenaan lopen.
Het 2e Muziektheatercafé wordt wederom georganiseerd door de Bond voor Amateur muziektheater
en Lichte Koormuziek (BALK), Grand Circle en de Stichting Amateur Musical Awards (SAMN).
Onderstaand vinden jullie de agenda voor het 2e online Muziektheater Café
We hopen jullie te zien op 26 januari!
De onderwerpen:
1. Mededelingen
•
•

Introductie Erica Tervelde als Coronamanager Koornetwerk Nederland en voorzitter van BALK
AMA’S 2021

2. Theaterlocaties
Gasten aan tafel: Esther de Koning, manager events & horeca en onder voorbehoud Lineke
Kortekaas, directeur theater Cool Kunst en Cultuur in Heerhugowaard.
• Wat is het beleid voor amateurs?
• Welke plannen zijn opgestart in Coronatijd en op welke wijze vindt de uitwerking in de
toekomst plaats?
• Wat is het belang van samenwerken met o.a. amateurs voor de podiumkunsten in de regio.
3. Fondsenwerving
Gast aan tafel: Hanna Kiewiet, adviseur donaties van het VSBfonds
• Verruimde criteria voor subsidieaanvragen amateurkunstprojecten.
• Consequenties van verplaatsing of annulering van een voorstelling.

4. Perspectief in Coronatijd
Gast aan tafel: Ineke de Geus (Grand Circle)
• Wat zijn de mogelijkheden voor muziektheatergroepen rekening houdend met de huidige
Coronamaatregelen? Hoe kun je repeteren en werken aan je productie? Wat gebeurd er in het
veld? Waar kiezen groepen nu voor? Als regisseur/producent vertelt Ineke over haar
ervaringen.
Voor dit online Muziektheater Café kan je je opgeven door een mail te sturen naar
administratie@balknet.nl vóór vrijdag 22 januari a.s. Uiteraard kunnen prangende vragen ook al per
mail worden gesteld. 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 opnieuw digitaal te mogen ontmoeten!
Hartelijke groet,

Bestuur BALK

Ineke de Geus
Grand Circle

Bestuur SAMN

