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Hoe werkt deze 
webinar?

• Uitleg over Zoom

• Opname achteraf

• Handige links achteraf op 
website 



Waar gaan 
we het over 
hebben?

Waarom online?

Voorbeelden groot en klein

Wat gebeurt er in Den Haag?

Cultuurankers

Hoe kan je dit doen en op welk platform?

Hoe promoot je dit?

Hoe financeer je dit?

Vragen



Waarom online?

• Druk van buiten om online te gaan

• Kleine stappen. Uitproberen

• Handig voor nu, slim voor later 

• Repetities kunnen doorgaan



Rotterdams Philharmonisch Orkest, Beethoven 9



National 
Theatre

Eerder opgenomen shows live 
op YouTube



Boekids

• Laagdrempelig

• Gebruik maken van eigen netwerk

• Meerdere platformen



Wat gebeurt 
er allemaal in 
Den Haag?



Bataafs Symfonie Orkest
Online Repeteren



Art – S - Cool
• Overzichtelijk

• Alle informatie staat erbij

• Leeftijden, prijs, tijden en hoe je mee doet is meteen duidelijk



Rabarber



Hagacantare – Online 
Repeteren voor koren

• Door kunnen blijven oefenen voor toekomstige concerten

• Repertoire vooraf per mail, zodat iedereen zich kan 
voorbereiden

• In het begin spannend, maar nu blij met de mogelijkheden!



Haags Theaterhuis 



De Cultuurankers



Muzee

• “Samen met artiesten, kunstenaars en 
historici zijn wij bezig om muzikale 
juweeltjes, sociaalhistorische verhalen, en 
educatieve activiteiten digitaal te 
ontwikkelen. Zo kunnen jullie vanuit een 
comfortabele stoel blijven genieten van 
de mooie, leuke en interessante dingen 
die Muzee te bieden heeft.” -



Laaktheater

• Een greep uit de online kunstlessen
van Urban Lab Digitaal:
• Rappen en muziek

door Siggi Florentina (GoHard)

• Beeldende Kunst
door Art-S-Cool

• Theaterlessen door het
Haags Theaterhuis

• Urban dans door Earta en Lindsey 
van Dansschool Beweigi



De Vaillant

• Verrassingsconcert in de toren
door Magic Melody Brassband

• Verbinding met de buurt

• Persaandacht



DiamantTheater

• Elk plekje kan een podium zijn

• Eerder opgenomen show Sjaak Bral online. 

• Veel samenwerkingen met artiesten en de 
buurt, daar ook actief naar op zoek

• YouTube en Vimeo video’s op de website



De Nieuwe Regentes

• Verbinding met de buurt. Actieve oproep op de 
website om hun te benaderen als je een tof 
idee hebt!



Theater Dakota

• Filmtips, gedichten, knutselopdrachten, voorleessessies en 
nog veel meer! 

• Op Facebook en Instagram

• #DagelijkseDosisDakota



Welk platform kies 
je?

• Facebook (live, groepen, events)

• Instagram (live, IGTV)

• Zoom/Teams

• YouTube

• Vimeo

• WhatsApp

• E-mail



Waar rekening mee te houden

Proberen, 
proberen, ervan 
leren en nog een 

keer proberen 

Interactief of 
niet? Privacy

Live of 
opgenomen?
Rechten van 
opnames?

Kijker heeft geen 
voorkennis

Alleen voor eigen 
publiek of voor 

iedereen?

Hoe kan het 
publiek jullie 

helpen? 
Doorverwijzen!



Hoe promoot je jouw online initiatief?

• Social media

• Eigen netwerk

• Basis leren over adverteren

• Pers benaderen

• Kant en klaar naar je leden sturen

• Je buurman vragen welke vragen hij zou hebben!



Money, Money, Money

Donaties

Vertel iedereen hoe ze kunnen helpen

Strippenkaart

Fondsen. Waar op letten bij een aanvraag

Voordekunst



CultuurSchakel 
initiatief

• www.cultuurschakel.nl

• Deze week online!

http://www.cultuurschakel.nl/


Vragen?


