
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Investeringsimpuls Klassieke Muziek 

Kern mededeling: 

Op 26 november 2014 hebben uw Staten ingestemd met het Statenvoorstel 
(1641557) om een bedrag van € 400.000 uit de ruimte voor nieuw beleid beschik
baar te stellen voor de Investeringsimpuls Klassieke Muziek in de periode 2015 tot 
en met 2019. Met deze mededehng informeren wij u over de uitvoering van dit 
besluit. 

Mededeling: 

Op 10 maart 2015 hebben wij een meerjarensubsidie verleend aan de Organisarie 
Oude Muziek voor het uitvoeren van activiteiten binnen het Subsidiekader Inves
teringsimpuls Klassieke Muziek. De subsidie zal in jaarlijkse tranches worden 
verleend. 

De aanvraag van de Organisatie Oude Muziek is getoetst aan het subsidiekader en 
voldoet aan de eisen die die in het subsidiekader aan de aanvraag worden ge
steld. Er is een meerjarenplan opgesteld, alsmede een gedetailleerde uitwerking 
van het eerste jaar. 

De Organisarie Oude Muziek heeft haar plan samen met Flevolandse instellingen 
en festivals opgesteld. Op dit moment zijn hierbij betrokken: de Schouwburg 
Almere, Agora Lelystad, De Meerpaal Dronten en 't Voorhuys. Van de festivals is 
Who's Next en het Festival Klassieke Muziek op Schokland i.o. betrokken. Het 
streven is het aantal Flevolandse partners de komende jaren uit te breiden. De 
eerste gesprekken hierover zijn reeds gevoerd. De vier theaters dragen zowel in 
natura als in financiële zin bij aan de activiteiten. 

In dit eerste jaar wordt voorzien in: 
drie evenementen: als aftrap van de investeringsimpuls De Nacht van de 
Oude Muziek, een kerstconcert in De Goede Rede in Almere en het verzorgen 
van een concert tijdens het Fesrival Klassieke Muziek op Schokland i.o.; 
vier concerten in Flevolands theaters, verspreid over de provincie; 
het opzetten van een stevige communicatie- en marketingbasis (huisstijl, 
website met concertagenda, drukwerk en media-partnerships) in samenwer
king met de marketingafdelingen van de vier Flevolandse theaters en andere 
parrijen (zoals brava nl klassiek. Omroep Flevoland, Radio 4 en De Stentor). 

De Schouwburg Almere, Agora Lelystad, De Meerpaal Dronten en 't Voorhuys 
hebben het initiatief genomen tot een gezamenhjke abonnementsformule, waar
bij het publiek een keuze kan maken uit de aangeboden concerten en locaries. 

Vanaf 2016 zullen er jaarhjks 8 seizoensconcerten worden opgezet in samenwer
king met de lokale podia en circa 3 evenementen worden georganiseerd. 
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