
Podiumvoorziening

Begin dit jaar 2019 stelde de gemeenteraad de podiumvoorziening vast. Deze voorziening vervangt de Theothorne-
regeling, een regeling waarbij culturele organisaties gebruik konden maken van de schouwburgzaal Theothorne tegen een 
goedkoper tarief. Dit blijft ook zo alleen geldt de nieuwe regeling nu ook voor de podia in Velp. Wij informeren u graag 
over wat, voor wie en het hoe van de podiumvoorziening.

Wat is de podiumvoorziening
De podiumvoorziening is voor culturele amateurgezelschappen en organisaties die culturele amateurvoorstellingen 
organiseren. De gemeente biedt met deze voorziening de mogelijkheid voor amateurgezelschappen om, tegen 
gereduceerd tarief, gebruik te maken van een professioneel podium in onze gemeente. De professionele podia in onze 
gemeente zijn: Schouwburgzaal Theothorne in Dieren, K13 en Studio26 in Velp.
Naast amateurprogrammering is de podiumvoorziening ook voor Filmhuis Dieren en RhederArt beschikbaar. 
Deze organisaties programmeren professionele voorstellingen.

Waarom een podiumvoorziening
De gemeente Rheden vindt het belangrijk dat veel inwoners (actief) meedoen met kunst en cultuur en stimuleert dit 
met de podiumvoorziening. Voor veel amateurgezelschappen is de huur van een professioneel podium een dure 
aangelegenheid. Via de podiumvoorziening biedt de gemeente de mogelijkheid om voor € 275,- per voorstelling gebruik 
te maken van één van de drie professionele podia.

Voor wie?
De podiumvoorziening is bedoeld voor culturele amateurgezelschappen en voor organisaties uit onze gemeente die 
culturele amateurvoorstellingen programmeren. Hiernaast is de voorziening voor twee professionele programmeurs:  
Filmhuis Dieren en RhederArt.
Als uw organisatie in de gemeente Rheden is gevestigd en minimaal de helft van uw leden in de gemeente Rheden 
woont, dan kunt u aanspraak maken op het gebruik van één van de podia.

Professionele programmering
Met Filmhuis Dieren en RhederArt maakt de gemeente apart subsidie afspraken over het gebruik van een 
professioneel podium en het aantal voorstellingen.

Amateurgezelschappen en organisaties die amateurvoorstellingen programmeren

Hoe werkt het? 
Uw organisatie kan zich rechtstreeks melden bij één van de drie podia. Geef daarbij aan dat u gebruik wilt maken 
van de podiumvoorziening tegen een gereduceerd tarief. Er is jaarlijks een maximum aantal voorstellingen dat 
gesubsidieerd wordt:
- 10 voorstellingen in Schouwburgzaal Theothorne in Dieren
- 10 voorstellingen bij Studio26 in Velp
-   5 voorstellingen bij K13 in  Velp

Het aantal voorstellingen per podium kan per jaar verschillen. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen per podium.

Elk gezelschap kan maximaal tweemaal per jaar gebruik maken van de podiumvoorziening. Dit om te voorkomen dat 
een paar organisaties gebruik maken van al het beschikbare budget.
Bij de verdeling, werken we op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.
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