Beleidsplan HOLLANDSE LUCHTEN 2022-2023
Ruimte voor makers
Missie
Hollandse Luchten is het Alkmaarse productiehuis voor eigenzinnige makers; ongetemd, out-of-the-box,
vernieuwend en gedurfd. Wij bieden ruimte voor experiment en onderzoek. Het idee en de fascinatie van de
maker staan centraal. Samen met die maker bepalen we wat nodig is om zijn idee uit te werken tot een
vernieuwend artistiek product. Tijd, vertrouwen en een goede plek vormen de basis. Uitdaging, expertise en
inspiratie horen daarbij. Culturele broedplaats HAL 25 is ons huis. Hier kunnen wij ruimte bieden voor makers
om te werken.
Visie
Er is behoefte aan maak- en speelplekken voor beginnende en experimentele makers in Noord-Holland. Deze
makers hebben baat bij begeleiding en coaching op zakelijk, artistiek en organisatorisch vlak. Hiermee
stimuleren we dat jong aanstormend talent ook boven Amsterdam een speelplek vindt en zijn eigen artistieke
signatuur verder kan ontwikkelen. Ruimte voor experiment zorgt voor een belangrijke aanvulling op het
bestaande culturele aanbod in de stad.
Wij werken vanuit 3 speerpunten:
Hollandse Luchten produceert
We ondersteunen makers op artistiek, zakelijk en organisatorisch vlak. Wij zijn er voor makers die
zelfstandig kunnen werken, die pro-actief zijn en ambitie hebben. Je hebt een artistiek plan en een
hoop energie. Dat betekent niet dat je het alleen moet doen of alles zelf moet kunnen. Samen bepalen
we waar je ondersteuning nodig hebt en wie jou daar het beste bij kan helpen. Dit kan zijn op het
gebied van fondsenwerving, maar ook bij het uitdenken van een artistiek concept of het vinden van de
juiste partners.
Hollandse Luchten presenteert
We bieden een werkplek en een podium in culturele broedplaats HAL 25. Dit kan zijn in het
ronddraaiende theater de Peeshow, in de Kunstfabriek maar ook in de industriële HAL en op een van
onze evenementen. Daarnaast zoeken we samen andere geschikte speellocaties.
Hollandse Luchten verbindt
Onze vaste plek is HAL 25. Hier ontmoet je veel andere makers en ontstaan nieuwe
samenwerkingsverbanden. We organiseren geregeld uitwisselingsmomenten en ontmoetingen met
interessante partners.
Beloningsbeleid
Hollandse Luchten heeft een onbezoldigd bestuur van 3 personen. Hollandse Luchten onderschrijft en werkt
volgens de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur. We werken met een pool van ZZP'ers met
diverse startende en gelauwerde makers, technici, coaches, adviseurs, stagiaires en bouwers. Hollandse
Luchten draagt zorg voor een eerlijke beloning van de ZZP’ers conform CAO.
Onze gegevens en ANBI info
• Stichting Hollandse Luchten
• Postadres: Museumstraat 1, 1811PB ALKMAAR
• Telefoon: 06 18220391
• RSIN 8583.44.105.
• KvK 70497214
• BTW-nummer: NL858344105B01
• Triodos Bank: NL72 TRIO 0338 8437 01
www.hollandseluchten.org

