Ons podium zoekt jou!
Het jaar 2020 veranderde ingrijpend toen het COVID-19 virus de wereld lam legde. Ook in Nederland kwam
het dagelijkse leven tot een halt, met grote gevolgen van dien. Ook de culturele sector moest bijna geheel
stoppen: evenementen werden afgezegd, lezingen met veel publiek werden geannuleerd en concerten
mochten niet meer gegeven worden. Voor veel culturele organisaties en onze kerken betekende dit dat hun
inkomen bijna geheel verdween en zij hun werk en passie niet meer mochten uitoefenen. Gelukkig is de top
van de COVID-19 piek voorbij en worden de regels versoepeld. Langzaam maar zeker mogen koren, orkesten
en anderen weer dromen van optredens met publiek.
Als Binnenstadskerken Groningen willen we de culturele sector gedeeltelijk ondersteunen in deze moeilijke
tijden. Nu vanaf 1 juli weer, indien mogelijk, meer dan 100 mensen culturele evenementen mogen bezoeken,
openen wij onze drie kerken weer voor concerten, lezingen, optredens en andere activiteiten (uitgezonderd
de Lutherse kerk, daar kunnen maximaal 70 mensen zitten). Dit alles natuurlijk met inachtneming van de
afstands- en andere regels van het RIVM.
Wij bieden u in de maand september een 50/50 deal aan: samen organiseren we uw evenement waarna 50%
van de opbrengst naar de organiserende partij gaat en 50% naar Binnenstadskerken. Hiervoor krijgt u de kerk
van uw keuze voor 4 aaneengesloten uren. Inclusief kleedruimtes, begeleiding tijde ns het evenement en
publiciteit via onze kanalen. Wat wij van u vragen is het regelen van de kaartverkoop, de kaartcontrole aan de
deur en publiciteit in kranten voor het evenement.
Met deze deal hopen we de instapdrempel van een hoge huur en bijkomende ko sten te verlagen en samen in
deze rare tijden de kracht van muziek en cultuur weer mogelijk te maken. 1 En het is een unieke mogelijkheid
om voor dit gereduceerde tarief uw culturele evenement in een van onze prachtige kerken te organiseren!
Een paar voorwaarden en mogelijkheden:
-

-

Minimaal twee weken van te voren aanmelden voor deze regeling.
Kaartverkoop minimaal € 15,In acht houden van regels overheid en het protocol van Binnenstadskerken Groningen:
o 1.5 meter afstand overal geldend.
o Voelt u zich ziek, bent u verkouden of hoesterig? Dan niet komen.
o Handen wassen voor je weg gaat en op locatie.
Extra kosten voor bijvoorbeeld groter podium, wijzigen stoelopstelling, gebruik van orgels of vleugels,
gebruik van visuele middelen als beamers in overleg.

Bent u geïnteresseerd in onze deal? Neem dan contact op met Binnenstadskerken Groningen
door te bellen naar 050-3111277 of mail naar info@binnenstadskerken.nl.
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Geldt niet voor al geboekte evenementen.

