
 

 

 

 

 

Amsterdam, 2 augustus 2013. 

 

 

Betreft: De promotie van de podiumkunsten wordt anders georganiseerd 

 

 

Geachte relatie, 

 

Partijen betrokken bij de nationale en internationale promotie van de podiumkunsten hebben 

besloten tot een andere organisatie van de promotie van de podiumkunsten. De economische 

recessie noodzaakt  ook hier tot bezuinigingen en een andere inrichting van de activiteiten.  

Hierbij zijn meer efficiency en bundeling van krachten leidend. 

 

Toonaangevende nationale en internationale promotieactiviteiten – waaraan door alle partijen 

in hoge mate wordt gehecht – worden vanaf 1 oktober 2013 anders belegd waardoor 

noodzakelijke bezuinigingen worden gerealiseerd. Dit gebeurt in nauw overleg met alle 

belanghebbende partijen in de podiumkunsten zoals de Vereniging van Schouwburg- en 

Concertgebouwdirecties, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, de Vereniging 

Vrije Theaterproducenten, de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek, het Fonds 

Podiumkunsten en de Ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken. De marketing van de 

PODIUM Cadeaukaart, de uitreiking van de VSCD Vakprijzen en de internationale promotie 

door Dutch Performing Arts zullen vanuit dit nieuwe perspectief behouden blijven. Dat 

betekent dat lopende projecten worden afgemaakt en met instellingen gemaakte afspraken 

worden nagekomen. 

 

Het is ingrijpend voor de promotie van de podiumkunstensector dat er zo grondig wordt  

gereorganiseerd. Desondanks is het positief dat er oplossingen zijn gevonden waarbij de 

verstrekte subsidies beschikbaar blijven om de lopende projecten te kunnen blijven uitvoeren. 

 

De stichting Bureau Promotie Podiumkunsten wordt per 1 oktober 2013 ontbonden en van de 

medewerkers moet helaas afscheid worden genomen. Het bureau bedankt haar relaties voor 

het vertrouwen en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. 

 

Wilt u naar aanleiding van deze brief nader met ons van gedachten wisselen, dan kunt u 

contact opnemen met Rob van Steen, penningmeester BPP (06-11302453) of Leo Pot, 

directeur a.i. VSCD en SPTC (06-24118862).  

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Holterhues, voorzitter 

Josephine de Zwaan, secretaris 

Rob van Steen, penningmeester (zetel namens VSCD) 

Carla Snepvangers (zetel namens VVTP) 

Mirjam van Dootingh (zetel namens NAPK) 

 


