De Cultuurexplosie presenteert:
Op De Planken
Reglement
Artikel 1. Definities
1

In dit reglement wordt verstaan onder:
a) Amateurkunst: het actief beoefenen van kunst als hobby, dus niet beroepshalve en
zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien;
b) Community art: professionele kunstenaars die samen met mensen die normaliter niet
actief met kunst en cultuur in aanraking komen, een kunstwerk of -uitvoering tot stand
brengen;
c) Project: een artistiek-inhoudelijke activiteit op het gebied van kunst en cultuur,
uitgevoerd door één of meer professionele uitvoerende kunstenaars;
d) Programma: de audiovisuele productie Cultuurexplosie presenteert: Op de Planken
e) Uitvoerende kunstenaars: uitvoerende kunstenaars in de zin van art. 1 lid a Wet op de
naburige rechten: de toneelspeler, zanger, musicus, danser en iedere andere persoon die
een werk van letterkunde, wetenschap of kunst of een uiting van folklore opvoert, zingt,
voordraagt of op enige andere wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een variété- of
circusnummer of een poppenspel uitvoert.

Artikel 2. Doelstellingen
2.1

2.2

2.3

2.4

De doelstellingen van het Programma zijn:
• Het maken van een (audiovisueel) programma dat makers een podium geeft en culturele
Projecten onder de aandacht brengt.
• Het creëren en faciliteren van betaalde werkgelegenheid voor Uitvoerende kunstenaars.
De in het vorige lid genoemde doelstellingen worden gerealiseerd door Uitvoerende
kunstenaars een podium te bieden om hun werk te laten zien middels een presentatie van
het Project in het Programma. Dit Programma zal online en/of via televisiekanalen ter
beschikking worden gesteld.
Projecten dienen bij te dragen aan de professionele belangen van uitvoerende kunstenaars
op het gebied van kunst en cultuur en dienen uitvoerende kunstenaars in hun individuele
artistieke ontwikkeling te ondersteunen.
Bij de selectie voor het Programma wordt gestreefd naar een evenredige verdeling tussen de
verschillende genres van uitvoerende kunsten zoals muziek, theater en dans.
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Artikel 3. Voorwaarden aanvraag voor de selectie voor het Programma
3.1.

De aanvrager is gevestigd en/of werkzaam in Nederland en het Project vindt in Nederland
plaats.
Een aanvraag voor deelname aan het Programma kan alleen worden ingediend door een
rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting of vereniging) of een onderneming
(waaronder zzp-ers) die staat ingeschreven bij de KVK met een 90.XX.X SBI code of door een
natuurlijk persoon die de afgelopen 2 jaar aantoonbaar professioneel in (tijdelijke) dienst is
geweest als uitvoerende kunstenaar bij een bedrijf of instelling die ingeschreven stond bij de
KVK met een 90.XX.X SBI code.
Een aanvraag dient opgesteld te zijn in het Nederlands en voorzien te zijn van een:

3.2.

3.3
●
●
●
●
3.4

recent uittreksel Kamer van Koophandel of een bewijs van een recent dienstverband als
professioneel uitvoerende kunstenaar;
volledig ingevuld blad ‘Aanvragen NORMA Cultuurexplosie presenteert: Op De Planken’;
Een getekende de-minimisverklaring of en hoeveel de-minimissteun is ontvangen in de
afgelopen drie boekjaren. Deze verklaring is te vinden op de website van NORMA;
Handtekeningen en contactinformatie van deelnemende uitvoerende kunstenaars.
De aanvraag bevat een duidelijke omschrijving van de beoogde bijdrage van het Project aan
het
programma. De beoogde bijdrage kan worden uitgevoerd op een podium en leent zich voor
vertaling naar een audiovisuele productie.

3.5 Aanvragers gaan middels het doen van een aanvraag akkoord met het delen van hun bijdrage in
de communicatie van het Programma, van Stichting NORMA en vermelding op de website
cultuurexplosie.nu.
3.6 Aanvragers gaan middels het doen van een aanvraag akkoord met de opname van de bijdrage en
de openbaarmaking daarvan middels online-kanalen dan wel televisiekanalen tot 7 jaar na de
eerste openbaarmaking. Middels het doen van een aanvraag verklaart aanvrager zich bereid om
bij selectie voor het Programma met de producent hierover een overeenkomst te tekenen.
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3.7 Aanvragen komen in de volgende gevallen niet in aanmerking voor deelname :
• indien deze ten behoeve van Amateurkunst (art.1.1.a), binnen- en buitenschoolse
cultuureducatie en Community art (art.1.1b) is;
• indien er overwegend amateurkunstenaars aan deelnemen;
• indien het project een politiek of levensbeschouwelijk doel heeft;
• indien er aan het project geen Uitvoerende kunstenaars (art.1.1.f) deelnemen.
Artikel 4. Aanvraagprocedure
4.1 Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend in de periode zoals genoemd op de website van
NORMA. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na de beschreven uiterste indiendatum bericht
of het Project wordt doorgestuurd voor selectie naar de redactiecommissie van het Programma.
Artikel 5. Beoordeling
5.1
5.2

De aanvragen zullen binnen zes weken na sluitingsdatum van de aanvraagronde worden
beoordeeld of er voldaan is aan de formele voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.
Indien de aanvraag niet voldoet aan de formele voorwaarden zoals genoemd in artikel 3, dan zal
de aanvraag niet worden doorgestuurd voor selectie naar de redactiecommissie van het
Programma.

Artikel 6. Selectie
6.1

6.2
6.3

De redactiecommissie van het Programma zal uiterlijk 15 oktober een keuze maken of het
Project zal worden geselecteerd voor de opnames van het Programma. Bij deze selectie zal
rekening worden gehouden met het bepaalde in artikel 2.4.
De bijdrage zal voor minimaal 4 en maximaal 7 minuten in het Programma worden opgenomen.
De vergoeding voor de bijdrage aan het Programma bedraagt 750 euro exclusief BTW per
Uitvoerende kunstenaar die aan het Programma deelneemt (inclusief repetities).

Artikel 7. Bezwaren en beroep
7.1

7.2
7.3

Wanneer de indiener van een aanvraag bij het NORMA Cultuurexplosie presenteert: Op De
Planken ontevreden is over de beoordeling zoals genoemd in artikel 6, dan kan hij een
bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie binnen twee weken na ontvangst van het bericht
zoals genoemd in artikel 5.1.
De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden die op op de website van NORMA staan
genoemd en niet bij de eerdere besluitvorming omtrent aanvragen betrokken zijn geweest.
Het bezwaar dient met redenen omkleed per email te worden ingediend via
normafonds@stichtingnorma.nl en voorzien te zijn van een (digitale) handtekening van de
aanvrager.
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7.4

7.5

De bezwaarcommissie neemt uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een
besluit. Indien de behandeling van het bezwaar dermate complex is dat behandeling binnen
genoemde termijn niet mogelijk is, dan kan deze termijn met uiterlijk zes weken verlengd
worden. De indiener van het bezwaar zal hier vervolgens onverwijld over in kennis worden
gesteld.
Tegen het besluit zoals genoemd in het voorgaande lid, staat beroep open bij de Federatie
Auteursrechtbelangen. Meer informatie is daarover te vinden op de website van NORMA.
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