
TREKT 
JOUW 
IDEE
VOLLE 
ZALEN?



SAMEN NAAR CULTUUR
VOOR IEDEREEN
Cultuur is voor iedereen. Cultuur verwondert, maakt blij, biedt 

troost of inspiratie. Daarom geven we het publieksbereik van de 

culturele sector in regio Arnhem-Nijmegen een boost. Dat doen 

we door dromen, ambities en ideeën met lef ruimte te bieden 

om tot ontwikkeling te komen. Met als doel om (nieuw) publiek 

in onze regio op ongewone wijze in contact te brengen met 

cultuur. Met podiumkunsten, muziek, beeldende kunst, film en 

erfgoed. Zo zorgen we samen voor cultuur voor iedereen.

PROJECTEN DIE NET EVEN ANDERS ZIJN
Wij geloven in projecten die nét even anders zijn. Daarom starten 

we een zoektocht naar dromen, ambities en (beginnende) ideeën 

waarin vernieuwing en creativiteit centraal staan. En die kunnen 

overal vandaan komen. Van makers en onder-nemers tot culturele 

of maatschappelijke organisaties. Of uit een mooie 

samenwerking. 

Dus heb jij een droom, ambitie of een tof idee om (nieuw) 

publiek in contact te brengen met cultuur en wil je hulp bij het 

maken van een plan? Of heb je al een baanbrekend projectidee en 

wil je dit testen? Dan is dit subsidietraject voor jou!



BEGELEIDING EN SUBSIDIE
Wij bieden begeleiding en subsidie om het waar te maken. Zo 

geven we innovatieve ideeën de ruimte om tot ontwikkeling te 

komen. Wij helpen je om jouw droom, ambitie of idee om te 

zetten in een concreet plan. Met dit plan kan je vervolgens 

aanspraak doen op onze subsidieregeling om van jouw idee 

werkelijkheid te maken. Per project kan je tussen de €20.000 

en €50.000 aanvragen.



AANMELDEN, MEER 
WETEN EN OP DE 
HOOGTE BLIJVEN?
Wil je je aanmelden of meer weten 
over dit project? Zie
www.groenemetropoolregio.nl/
projecten/trekt-jouw-idee-volle-
zalen

Trekt jouw idee volle zalen?

Volg ons op Instagram

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief

HOE KAN IK MEEDOEN?

Inspiratiesessies
Meedenken en inspiratie opdoen in 

wat er nodig is om cultuur voor 

iedereen te maken? Meld je aan!

Designworkshops
Aan de slag met je eigen plan? In 
deze designworkshop van een 
dagdeel werk je met hulp van de 
experts van Art-up jouw innovatieve 
plan uit. Meld je aan!

Projectidee pitchen
Je pitcht jouw projectidee tijdens een 
live ontmoeting. Je ontvangt 
feedback om je idee aan te scherpen 
en verrijken. 

Projectvoorstel indienen
Dien jouw definitieve projectvoorstel 
voor een subsidieaanvraag in.

Toekenning subsidies
De subsidies worden aan de 
geselecteerde projectideeën 
toegekend.

Uitvoer innovatieprojecten

Kijk voor een volledig overzicht en 
meer informatie op onze website.
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https://jonge-honden.typeform.com/to/emfJokp0
https://jonge-honden.typeform.com/to/RylMblkg?typeform-source=www.groenemetropoolregio.nl
https://www.instagram.com/trektjouwideevollezallen_gmr/
https://jongehonden.us3.list-manage.com/subscribe?u=793f0fd91450383d31fad93ae&id=45668425bb
https://www.groenemetropoolregio.nl/projecten/trekt-jouw-idee-volle-zalen/

