
 

                                               
 

 

   
 

Oproep voor makers! 

Het productiehuis van Zwolse theaters i.s.m. Hedon biedt (gevorderde) professionele en talentvolle 

makers de gelegenheid om (vernieuwende) ideeën en dromen om te zetten in 

(muziek)theatervoorstellingen en producties! Voorstellingen en producties die in 2020 gespeeld 

worden in Zwolse theaters, in en om Zwolle en/of op bijvoorbeeld het Stadsfestival. De missie van 

het productiehuis is om het culturele makersklimaat in regio Zwolle te versterken door middel van 

talentontwikkeling, het bieden van ondersteuning en het vergroten van het aanbod van kwalitatieve 

producties.  

Het productiehuis kan een idee/project op verschillende vlakken ondersteunen, denk aan 

ondersteuning op het gebied van fondsenwerving, productie, techniek, marketing, een financiële 

bijdrage, maar ook gewenste speelplek(ken)/zaal, artistiek advies en een netwerk aan regisseurs, 

muzikanten, spelers, technici etc. 

Laat ons weten wat jouw droom of idee is, waarom je het wil gaan maken, wat je van het 

productiehuis nodig hebt, waar je het wil tonen en aan wie je het wil laten zien.  

Voor wie:  

Professionele en talentvolle makers uit Zwolle en regio Zwolle. 

Hoe werkt het? 

Beschrijf jouw droom of idee (max. 2 A4’tjes) zo concreet mogelijk en omschrijf wat je nodig hebt 

vanuit het productiehuis. Wij kijken op basis van jouw idee/project welke mogelijkheden er liggen 

binnen het productiehuis en gaan daarna het gesprek met jou aan.  

Je kan je plan opsturen naar spelen@zwolsetheaters.nl tot en met vrijdag 24 januari 2020.  
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(Werk)titel project:  

Naam:  

E-mail:  

Straatnaam + huisnummer: 

Postcode + plaats:  

Telefoonnummer:  

Artistieke visie    

Beschrijf het artistieke concept van het project en waarom je dit zou willen maken. 

Organisatie    

Geef aan uit wie jouw (gewenste) team bestaat, zowel artistiek als zakelijk.  

Locatie  

Waar wil je dit project of deze voorstelling uitvoeren? 

Wie 

Wie is de doelgroep? Aan wie wil je het laten zien? 

Planning    

Beschrijf de tijdsduur en fasering van het project.  

Ontwikkeling 

Geef aan op welke wijze dit project of deze voorstelling deel uit maakt van jouw ontwikkeling de 

komende vier jaar? 

Ondersteuning 

Waarin verwacht je kennis en ondersteuning nodig te hebben vanuit het productiehuis? 

Begroting 

Sluit een voorgestelde begroting bij. 

   


