Utrecht voor Cultuur bereikt eerste €100.000!
Sinds de lancering van de website Utrechtvoorcultuur.nl in januari hebben
1297 donateurs meer dan 100.000 euro gedoneerd aan culturele projecten. Er
zijn 12 projecten succesvol afgerond en 14 projecten staan op dit moment
open voor donatie. Utrechtvoorcultuur is het online platform voor
crowdfunding van culturele projecten in de provincie Utrecht. Hier presenteren
Utrechtse kunstenaars, culturele instellingen en erfgoedorganisaties projecten
die ze met crowdfunding willen realiseren.
Soorten projecten
Op utrechtvoorcultuur.nl staan culturele projecten van theater tot museum,
van dans tot literatuur, van professioneel tot amateur. Het gaat om projecten
met een relatie met de provincie Utrecht. Naast donaties is er een hoop
bijvangst voor de projecthouders: de bereidheid van het publiek om voor een
project te betalen wordt getest en dankzij crowdfunding bouwen de
projecteigenaren aan een stevig netwerk.
Betrouwbaar
Doneren via utrechtvoorcultuur.nl is eenvoudig en veilig. Slaagt de financiering
voor een project niet, dan krijgen donateurs hun geld terug. De meeste
donateurs ontvangen een beloning voor hun steun. Bijvoorbeeld een
exemplaar van het product: een album, een DVD of een toegangskaartje voor
een theaterstuk of een ervaring zoals een bezoek aan de set, een concert in de
huiskamer of een etentje met de cast en crew. Hoe creatiever de
tegenprestatie, hoe groter de kans dat de teller voor donaties op 100% - of
zelfs hoger- komt te staan.
Cultuur Consortium Utrecht
Utrechtvoorcultuur.nl is een samenwerking tussen provincie Utrecht,
voordekunst en het Cultuur Consortium Utrecht. Het Cultuur Consortium
Utrecht is een samenwerkingsverband tussen ZIMIHC, Landschap Erfgoed
Utrecht, Kunst Centraal en BiSC. Dit consortium heeft als doel om de
cultuursector van de provincie Utrecht te versterken door middel van
samenwerking op het gebied van netwerk en expertise. Ook wil ze
ondersteunen bij de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap
Informatie
Meer weten? Download de folders over utrechtvoorcultuur.nl op de website
www.utrechtvoorcultuur.nl

