
 

Lindenberg Huisgroep 
Spelregels en voorwaarden 2017 

________________________________ 
In dit document lees je de spelregels en voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor jouw maakproces in de Lindenberg. 

 

Spelregels 

1. Start van het project: 

In het najaar van 2017 vindt de werving en selectie plaats van de huistheatergroep. 

Vanaf november 2017 kan het maakproces in de Lindenberg starten.  

2. Duur van het maakproces dat onderdak vindt bij de Lindenberg 

Als theatermaker of theatergroep kun je maximaal 40 keer repeteren in een 

repetitieruimte in de Lindenberg. 

3. Aanvraag indienen 

Om in aanmerking te komen dien je een aanvraag [link] in te dienen. 

4. Makers met een helder leerdoel hebben een streepje voor 

De Lindenberg stelt haar pand open voor amateurmakers die een of meerdere leerdoelen 

hebben geformuleerd op het gebied van artistieke vragen, communicatie en marketing, 

fondsenwerving of technisch / productioneel advies. 

5. Professionele ondersteuning door de Lindenberg 

De Lindenberg stelt een repetitieruimte beschikbaar voor het maakproces. De 

voorstelling kan kosteloos gespeeld worden in een van de theaterzalen (of andere 

ruimte) binnen de Lindenberg. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de expertise van 

professionals die bij de Lindenberg werkzaam zijn: denk aan programmeurs, technici, 

marketingmedewerkers. Voorafgaand aan de samenwerking wordt bepaald hoeveel uren 

beschikbaar worden gesteld voor ondersteuning.  

 

Voorwaarden 

1. Je bent een Nijmeegse amateurtheatermaker en voldoet aan het criterium 

van het Platform Amateurkunst (PAK) - kunstenaars die hun kunst beoefenen zonder 

daarmee primair in hun levensonderhoud te willen voorzien. 

2. De Lindenberg ondersteunt facilitair en niet financieel. 

De Lindenberg zet kennis, faciliteiten en eventueel materiaal in om samen met de 



(amateur)kunstenaar het leerdoel te bereiken. Er is geen geld beschikbaar en de 

uitgangspunten worden vooraf vastgelegd in een contract. 

3. Promotie van de voorstelling 

Samen met de amateurkunstenaar(s) zal publiciteit gegenereerd worden voor het 

maakproces dat plaatsvindt in de Lindenberg. In alle PR gedurende loopperiode van de 

Lindenberghuisgroep vindt vermelding van de Lindenberg plaats. 

4. Openbare repetitie/publieksmoment 

Er zijn gedurende het maakproces minstens twee openbaar toegankelijke 

repetitie/publieksmomenten voor cursisten van de Lindenberg en andere 

geïnteresseerden.  

5. Evaluaties 

Er vinden tijdens het maakproces een aantal evaluaties plaats waarin besproken wordt of 

wederzijdse verwachtingen nog synchroon lopen. 

 

Procedure 

Uit de ontvangen aanvragen kiest de selectiecommissie van de Lindenberg drie 

kandidaten die hun voorstelling in een pitch mogen presenteren.  

Sluitingsdata en reactietijd 

1 september 2017 is de sluitingsdatum voor de aanvragen. 

16 september 2017 ontvang je reactie op je aanvraag en eventueel een 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.  

 

 

 

 

 


