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Maken
Maastricht maakt cultuur

Bedragen per jaar;
peil 2020. (in euro)

functie omschrijving subsidieplafond

Stadsgezelschap theater Theatergezelschap van en voor de stad dat voldoet 
aan de normen van de landelijke Basisinfrastructuur 
(BIS) waar voorstellingen voor een breed publiek 
worden geproduceerd. Er is aandacht voor 
(lokale) maatschappelijke thema’s en ruimte voor 
talentontwikkeling.

 € 163.374,-

Stadsgezelschap dans Dansgezelschap van en voor de stad dat voldoet aan de 
normen van de landelijke BIS waar voorstellingen voor 
een breed publiek worden geproduceerd. Er is aandacht 
voor (lokale) maatschappelijke thema’s en ruimte voor 
talentontwikkeling.

 € 37.081,-

Gezelschap voor locatietheater Productiekern voor projectmatig theater op locatie 
met aandacht voor (lokale) maatschappelijke thema’s. 
Cofinanciering met provinciale en/of rijksmiddelen is een 
pre.

 € 27.081,-

Symfonieorkest Een professioneel symfonieorkest dat voldoet aan 
de normen van de landelijke BIS met naast reguliere 
programmering aandacht voor ontwikkeling van (nieuwe 
vormen van) publieksparticipatie, talentontwikkeling en 
educatie. Waar het kan gebeurt dat in samenwerking met 
relevante partners in de stad.

 € 219.297,-

Operagezelschap Een professioneel operagezelschap dat voldoet aan 
de normen van de landelijke BIS met naast reguliere 
programmering aandacht voor ontwikkeling van (nieuwe 
vormen van) publieksparticipatie, talentontwikkeling en 
educatie. Dat gebeurt waar het kan in samenwerking met 
relevante partners in de stad.

 € 92.054,-

Euregionaal platform voor film 
en media

Een euregionaal platform voor film en media met als 
doel de bevordering van het filmklimaat. Hoe? Door 
ondersteuning van lokale en regionale makers, zowel 
ervaren professionals als aankomende talenten.

 € 27.081,-

Wedstrijd voor jong talent Voorronde van een landelijke wedstrijd voor jong talent 
tussen 8 en 21 jaar op het gebied van klassieke muziek en 
jazz.

 € 9.263,-
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Platform talentontwikkeling Talentontwikkeling voor alle podiumkunstdisciplines 
en cross-overs daartussen door middel van scouting, 
coaching en ontwikkeling van jong talent in nauwe 
samenwerking met de instellingen voor professionele 
kunst in de stad.

 € 54.161,-

Postacademische instelling 
voor beeldende kunst en 
vormgeving (BKV)

Instelling voor postacademisch kunstvakonderwijs 
dat onderdeel is van de landelijke BIS met een 
apart programma gericht op het vergroten van het 
publieksbereik.

 € 77.559,-

Beheer en ontwikkeling 
atelierruimte 
(Uitvoering stedelijk 
atelierbeleid)

Instandhouding, exploitatie en ontwikkeling van 
ongeveer 200 ateliers voor kunstenaars waarbij ook 
ruimte is voor starters en voor concepten zoals culturele 
broedplaatsen en artist in residence.

 € 102.722,-

Meemaken
Cultuur maakt Maastricht

 

functie omschrijving subsidieplafond

Filmtheater Stedelijk filmtheater in de locatie Timmerfabriek dat 
een reguliere programmering biedt van art films voor 
een breed publiek en regelmatig side event specials 
organiseert rond (maatschappelijke) thema’s. Dat gebeurt 
waar het kan in samenwerking met relevante partners in 
de stad. Het filmtheater is ook een expertisecentrum voor 
filmeducatie, mediawijsheid en beeldgeletterdheid.

 € 279.364,-

Poppodium Presentatie, talentontwikkeling en productie in 
het stedelijk poppodium dat gevestigd is in de 
Timmerfabriek. De programmering omvat alle genres 
die deel uitmaken van de popmuziek. De programmering 
bereikt een lokaal, (eu)regionaal, provinciaal, landelijk en 
internationaal publiek.

 € 764.812,-

Presentatie-instelling voor BKV Een substantieel landelijk gefinancierde presentatie-
instelling met experimentele programma’s op het gebied 
van hedendaagse beeldende kunst die ook als platform 
fungeert voor lokale kunstenaars en die bedoeld is voor 
een breed publiek. 

 € 168.407,-

Presentatie-instelling voor 
stedelijke vormgeving en 
creatieve industrie

Een presentatie-instelling met praktische programma’s 
op het gebied van vormgeving, waaronder stedelijke 
vormgeving, in de Timmerfabriek. De instelling fungeert 
als een platform voor lokale vormgevers en is bedoeld 
voor een breed publiek.

2021 € 168.407
2022 € 68.407
2023 € 68.407
2024 € 68.407

Platform jazzmuziek Programmering en organisatie van jazzmuziek voor 
een breed publiek gedurende het jaar met aandacht 
voor talentontwikkeling, educatie en ondersteuning 
van de (amateur)- jazzscene in de stad. Dat gebeurt in 
samenwerking met de stedelijke muziekopleidingen.

 € 38.000,-

bijlage 1



pagina 3 van 3

functie omschrijving subsidieplafond

Videokunst Een meerdaags, gratis toegankelijk, evenement voor 
videokunst in de openbare ruimte dat gebruikmaakt van 
het culturele erfgoed van de stad.

 € 10.832,-

Festival Nederlandse Dans Een jaarlijks meerdaags festival voor professionele dans 
waarin samenwerking plaatsvindt met amateurdans. Er 
worden inhoudelijke linken gelegd met andere beleids- 
velden (bijvoorbeeld zorg, ouderen en jeugd). Cofinan-
ciering met provinciale en/of rijksmiddelen is een pre.

 € 86.658,-

Festival sacrale muziek Meerdaags festival rondom sacrale muziek op 
bijzondere locaties in de stad waarbij naast de 
kernprogrammering verbreding van het publieksbereik, 
actieve cultuurparticipatie en samenwerking met 
relevante cultuurinstellingen voor professionele kunst 
en amateurkunst centraal staan. Cofinanciering met 
provinciale en/of rijksmiddelen is een pre.

 € 108.321,-

Festival popmuziek Een jaarlijks meerdaags popfestival met een brede 
programmering (mainstream en alternatief ) van 
professionals en amateurs dat nauw gerelateerd is aan de 
functie van het stedelijk poppodium. Waar het kan vindt 
samenwerking met relevante partners in de stad plaats.

 € 63.558,-

Meerdaags evenement mode Meerdaags interdisciplinair festival rondom mode 
waarbinnen ruimte wordt geboden aan lokale en 
internationale makers.

 € 21.664,-

Stadsbreed Cultuurfestival Een multidisciplinair openluchtfestival van alles wat 
in Maastricht gemaakt en getoond wordt. Het festival 
vindt plaats in de zomer en wordt gekenmerkt door 
veelvormigheid en kleinschaligheid. Activiteiten 
vinden verspreid over de hele stad plaats. Er is actieve 
betrokkenheid van een diversiteit aan mensen. Een 
belangrijke rol is weggelegd voor de buurten en wijken. 

 € 43.329,-

Lokale omroep voor radio en tv Lokale omroeporganisatie voor radio en televisie aan 
wie zendmachtiging is verleend door de Raad voor het 
Commissariaat en aan wie goedkeuring is verleend t.a.v. 
representativiteit door de gemeenteraad.

2021 € 398.840
2022 € 298.840
2023 € 298.840
2024 € 298.840

Totaal Subsidieplafonds per 
jaar

2021
2022 t/m 2024

 € 2.961.865
 € 2.761.865
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