Kunst & cultuur
in de vrije tijd
Beeldende kunst - Cultureel erfgoed – Dans – Literatuur — Mediacultuur - Muziek – Theater - Urban

Jouw partner voor cultuur op school en in de vrije tijd

Den Haag, je tikt er
tegen en het zingt.
Gerrit Achterberg

Kunst en cultuur
in de vrije tijd
40% van de bevolking houdt zich in de vrije tijd actief bezig
met kunst en cultuur. Ben jij een Haagse organisatie, vereniging of zelfstandige die actief is op het gebied van kunst en
cultuur? Dan is dit boekje voor jou!
CultuurSchakel stimuleert de ontwikkeling van kunst & cultuur voor álle
Hagenaars, van jong tot oud. Dit doen we door beoefenaars en aanbieders te ondersteunen, adviseren, verbinden en promoten.
Je kunt bij ons terecht voor:
•
•
•
•
•

Ondersteuning en advies (financiering, locatieverhuur etc.)
Promotie van jouw organisatie en aanbod
Het uitbreiden van je netwerk
Scholing
Subsidie

Ondersteuning
en advies
Wil jij een voorstelling of project organiseren? Of heb je
vragen over bijvoorbeeld het werven van leden of het
promoten van jouw project? Wij adviseren je over de
mogelijkheden en zetten ons uitgebreide netwerk in om
jou verder te helpen.
Wij denken met je mee over de financiering, een repetitie- of optreedlocatie, een regisseur/dirigent/choreograaf, de inzet van vrijwilligers,
samenwerkingspartners, promotiemogelijkheden en meer.

Specialisten
Onze adviseurs zijn specialisten en veelal zelf kunstenaar. Zij kunnen
zowel vragen van organisatorische als praktische aard beantwoorden.
Ga naar cultuurschakel.nl/adviseurs voor een overzicht van de adviseurs
en hun werkgebied en maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Promotie van jouw
organisatie en aanbod
Natuurlijk wil je jouw organisatie of vereniging bij het publiek
onder de aandacht brengen. Maar hoe laat je zien wat jij te
bieden hebt?
Wij helpen je graag bij de promotie van jouw organisatie en aanbod.
Onze adviseurs kunnen hierover met je meedenken. Je kunt ook een
profiel aanmaken op onze website om te laten zien wat jij in huis hebt.
Uiteraard helemaal gratis. Je kan dan ook evenementen in onze agenda
plaatsen. Bovendien zetten wij onze social media en nieuwsbrieven in
om jouw project of evenement nog meer onder de aandacht te brengen.
Heb je vragen over het aanmaken van een profiel? Neem dan
contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via
communicatie@cultuurschakel.nl.

Talent zichtbaar maken
Wij bieden amateurkunst graag een podium. Zo organiseren we iktoon
Den Haag, zijn we samenwerkingspartner bij festivals als UIT Festival
Den Haag en YourStage en programmeren we People Stage Parkpop.

Tips
Blijf op de hoogte van de laatste tips en nieuwtjes via Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via
cultuurschakel.nl/nieuwsbrief.

Het uitbreiden van je
netwerk
Binnen het levendige Haagse culturele klimaat is het voor
beoefenaars, aanbieders en podia een uitdaging om elkaar
te vinden. Wij zijn hierin de verbindende schakel. Ook
zoeken we de verbinding met andere domeinen, zoals zorg
en welzijn.

Onze adviseurs zijn volop actief in het veld om nieuwe contacten te leggen, bestaande contacten te onderhouden, voorstellingen te bezoeken
en verbindingen te leggen. Zo breiden wij ons netwerk steeds verder uit.
Om te zorgen dat iedereen elkaar kan vinden, organiseren wij netwerkbijeenkomsten, per discipline of per stadsdeel. Zo maak je kennis met
anderen die je passie delen!

Vraag en aanbod
Organisaties die een evenement op de agenda hebben staan, vragen
ons regelmatig om Haagse groepen of individuen aan te dragen voor een
optreden. Hiervoor raadplegen wij ons brede netwerk van aanbieders
die voor hun plezier kunst beoefenen. Deze koppelen wij direct aan de
betreffende organisatie. Ben je nog geen onderdeel van ons netwerk?
Neem dan gerust contact op met een adviseur voor een gratis kennismakingsgesprek (cultuurschakel.nl/adviseurs) en plaats je aanbod op
onze website.

Scholing
Wij versterken graag cultuurparticipatie in Den Haag en
bieden hiervoor diverse trainingen. Wat dacht je van een
workshop fondsenwerving of social media, een training
cultureel ondernemen of een cursus vrijwilligers begeleiden
in de kunst- en cultuursector? Deze trainingen zijn vaak
gratis en meteen een goed moment om te netwerken en
informatie uit te wisselen met anderen.
Benieuwd geworden naar onze trainingen? Ga naar cultuurschakel.nl/
scholing-vrijetijd.

Subsidie
Als Haagse vereniging of stichting die actief is op het gebied
van kunst & cultuur kom je misschien wel in aanmerking voor
subsidie. Zoals een financieel steuntje in de rug bij zaalhuur
en optredens.
Doe de quickscan
Om snel te weten of jouw initiatief in aanmerking komt voor subsidie,
kan je eerst de quickscan doen op cultuurschakel.nl/quickscan. Binnen
enkele minuten weet je meteen of subsidie aanvragen de moeite waard is.

De Subsidieregeling Haagse Amateurkunst bestaat uit:
•
•

Basissubsidie: een tegemoetkoming in de kosten voor artistieke
leiding en het huren van een zaaltje voor repetities.
Presentatiesubsidie: een tegemoetkoming in de kosten voor
optredens, concerten of voorstellingen

Geld voor je kunst!
Daarnaast is er het snelloket Geld voor je kunst! Op een snelle en eenvoudige manier kan je als stichting, vereniging of op persoonlijke titel bij
CultuurSchakel een bedrag van maximaal €1.500 aanvragen voor jouw
project ter bevordering van de Haagse amateurkunst. Meer informatie
vind je op cultuurschakel.nl/geldvoorjekunst.

Subsidieloket
Voor vragen over de subsidieregeling kun je terecht bij het Subsidie
loket via subsidieloket@cultuurschakel.nl. Onze medewerkers helpen je
graag verder.

Ga naar www.cultuurschakel.nl voor meer informatie of maak
een afspraak met een van onze collega´s.
Bezoekadres
Prinsegracht 27
2512 EW Den Haag
Postadres
Postbus 13291
2501 EG Den Haag
(070) – 820 99 70
info@cultuurschakel.nl
www.cultuurschakel.nl
facebook.com/cultuurschakel
twitter.com/cultuurschakel
linkedin.com/company/cultuurschakel
instagram.com/cultuurschakel

Aanbod onder schooltijd

Blijf op de hoogte

Naast kunst & cultuur in de
vrije tijd, richten wij ons ook op
kunst & cultuur onder schooltijd. Denk je dat jouw aanbod
ook interessant kan zijn voor
kinderen en jongeren? Ga dan
voor meer informatie hierover
naar onze website.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief via www.cultuurschakel.nl/
nieuwsbrief en volg ons op social
media om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

