
 

Lindenberg Huisgroep 
Aanvraagformulier 2017 

_____________________________________________ 

Schrijf een aanvraag door het beantwoorden van onderstaande vragen. Stuur je 

aanvraag voor 1 september 2017 naar de Lindenberg t.a.v. Natasja van Geel 

(programma medewerker) N.vangeel@delindenberg.com. Mocht je nog vragen hebben, 

dan kun je hierover met Natasja contact opnemen 024 327 39 26. 

1. Naam aanvrager 

2. Naam theatergroep /artiestennaam 

3. Naam regisseur 

4. Namen deelnemende spelers 

5. Woonplaats / standplaats 

6. Leeftijd van de jongste deelnemer 

7. (Werk)titel voorstelling 

 

 

8. Amateurkunstenaar of professional? 

De Lindenberg hanteert voor de definitie van amateurkunst de omschrijving van het 

Platform Amateurkunst (PAK): “kunstenaars die hun kunst beoefenen zonder daarmee 

primair in hun levensonderhoud te willen voorzien”. Is deze omschrijving op jou / jullie 

van toepassing? En waarom? 

 

9. Beschrijving voorstelling 

Beschrijf in maximaal 10 zinnen welke voorstelling je wil gaan maken. Wat is het 

onderwerp? Wat wordt de maak- en speelstijl? (improvisatie, bestaand repertoire) Voor 

welke doelgroep? Met hoeveel spelers? Wie zijn er nog meer betrokken? 

 

10.  Beschrijving leertraject 

Beschrijf in maximaal 10 zinnen welk leertraject jij / jullie in samenwerking met de 

Lindenberg willen doorlopen? Denk aan leerdoelen op het artistiek inhoudelijke vlak 

(bijvoorbeeld, regie, dramaturgie advies), technisch advies, communicatie en/of 

marketing vraagstukken of fondsenwerving.  

 

11. Plaats in het maatschappelijke en culturele veld in Nijmegen. 

Beschrijf in maximaal 10 zinnen wat kenmerkend is voor jouw / jullie artistieke kwaliteit 

in het maakproces. Wat is jouw / jullie rol in het maatschappelijke en culturele veld in 

Nijmegen. 

 

Procedure 

Uit de ontvangen aanvragen kiest de Lindenberg drie kandidaten die hun voorstelling in 

een pitch mogen presenteren.  

mailto:N.vangeel@delindenberg.com


Sluitingsdata en reactietijd 

1 september 2017 is de sluitingsdatum voor de aanvragen. 

16 september 2017 ontvang je reactie op je aanvraag en mogelijk de uitnodiging voor de 

pitch. 

2 oktober 2017 (maandagavond) worden drie pitches gehouden in de Lindenberg.  

16 oktober 2017 wordt bekend gemaakt welke groep / maker vanaf september aan de 

slag gaat in de Lindenberg. 

 

Aanvragen die we na 1 september 2017 ontvangen kunnen we helaas niet meer in 

behandeling nemen.  

 

 


