14 literaire manifestaties krijgen subsidie van Letterenfonds
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Hoewel door alle maatregelen er op dit moment nauwelijks tot geen evenementen zijn, heeft Het
Letterenfonds toch 14 aanvragen in de tweede ronde van de regeling Incidentele manifestaties en activiteiten
gehonoreerd. In totaal werd € 191.064 toegekend. Gezien de huidige coronamaatregelen zullen echter niet
alle activiteiten in de aanvankelijk geplande vorm doorgaan.
De regeling literaire manifestaties en activiteiten is bedoeld om instellingen te stimuleren literaire
manifestaties en activiteiten te organiseren die het literaire klimaat in Nederland bevorderen en die gericht zijn
op een breed en divers publiek.Ook vorig jaar kregen 14 aanvragers een subsidie.
Aimiro Mediahuis voor de Afrobieb (in samenwerking met de OBA), 15.440 euro
Amsterdam Storytelling Center voor het Amsterdam Storystelling Festival 2020, 10.000 euro
Blocknotes voor Blocknotes, schrijvers binnen en buiten, een schrijfproject in verschillende
gevangenissen in Nederland, 20.570 euro
De Balie voor een nieuwe reeks edities van het programma Grote Denkers in Amsterdam, 15.000 euro
Nescio-ensemble voor het project Dorpsopera in verschillende dorpen in Nederland; omdat het project
door de huidige coronamaatregelen geen doorgang kan vinden is de subsidie ingetrokken
Passionate Bulkboek voor het literatuur-educatieproject Er was eens 2020, 10.000 euro
Laaktheater voor het Mesopotamiëfestival 2020 in Den Haag, 10.000 euro
Grenzeloos Geluid voor het Oorzakenfestival 2021 (over podcasts), 15.000 euro
De Poëzieclub voor het project Prijs de Poëzie 2021 (publieks- en educatieprojecten rond de Grote
Poëzieprijs), 12.500 euro
Samenleving en Kunst voor editie 2021 in Amsterdam van het VMBO literatuureducatie project Stap op
de Rode Loper, 10.000 euro

SLAA voor meerdere edities van Babs Woordsalon (spoken word) op verschillende podia in Nederland,
31.175 euro
Tilt voor het project Wanderlöss in Limburg, 14.250 euro
Werkplaats Walhalla voor de voorstelling Sugar Snaps (spoken word) in verschillende theaters in
Nederland, 4.629 euro
Woordnacht voor het Woordnachtfestival 2020 in Rotterdam, 15.000 euro
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