
OPROEP:  

BLVRD – PITCH 2014 
Een initiatief van Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch, de Verkadefabriek  en Jheronimus Bosch 500. 
 

Theaterfestival Boulevard, de Verkadefabriek en Jheronimus Bosch 500 zoeken pitchers! Heb jij een 
uitdagend en eigentijds idee voor een theater, dans of muziektheatervoorstelling? Of een 
multidisciplinaire voorstelling? Meld je dan nu aan voor de BLVRD-PITCH; dé kans voor nieuwe 
makers om met een kleinere productie een  plek op te eisen in de programmering van Theaterfestival 
Boulevard. We zijn op zoek naar inspirerende ideeën van getalenteerde theater-, muziektheater – 
en/of dansmakers. 
 
Indienen van plannen kan tot en met maandag 17 maart 2014 

Uit de inzendingen worden maximaal 10 plannen geselecteerd. Op vrijdag 18 april pitchen de 

geselecteerde makers hun plannen aan het publiek tijdens de speciale BLRVRD-PITCH NIGHT in de 

Verkadefabriek ‘s-Hertogenbosch. Het aanwezige publiek bepaalt welke plannen (maximaal drie) 

daadwerkelijk gerealiseerd worden en doorstromen naar de programmering van Theaterfestival 

Boulevard 2014. De geselecteerde projecten krijgen een startbudget en worden zowel artistiek 

inhoudelijk als op zakelijk niveau gecoacht op weg naar Theaterfestival Boulevard 2014. Voor de 

geselecteerde projecten start na 18 april een individueel crowdfundings traject onder begeleiding 

van bkkc.  

 

Hoe dien ik mijn plan in? 

Niet iedere theatermaker heeft een vlotte pen. Dat beseffen wij ons. Het is hierom dat je je plannen 

op twee manieren in kunt dienen: 

Video | Maak een filmpje van max. 3 minuten waarin je het plan voor je voorstelling pitcht.  Je kunt 

het filmpje plaatsen op youtube of vimeo en ons de link doorsturen. We ontvangen je CV en globale 

begroting graag in een apart bestand. Of je kunt er voor kiezen om de bestanden door te sturen via 

wetransfer naar blvrd.pitch@festivalboulevard.nl   

In geschrift | Stuur je plan (max één A4tje, met als bijlage een globale begroting en je CV naar: 

blvrd.pitch@festivalboulevard.nl. 

Wie kan zich aanmelden? 

Theaterfestival Boulevard richt zich met de BLVRD-PITCH op nieuwe makers die werken of willen 

werken in het zuiden van Nederland. Je bent gevestigd in - of je hebt een sterke binding met - Noord- 

Brabant, Zeeland, Limburg of Vlaanderen, en/of je hebt hier je opleiding genoten en/of je hebt een 

duidelijke motivatie om je werk in het zuiden van  Nederland verder te ontwikkelen. BLVRD PITCH is 

bedoeld voor plannen van beginnende, niet structureel gesubsidieerde makers. 

Je voldoet aan de volgende criteria 

- Je hebt de ambitie om je als maker professioneel te ontwikkelen en wilt daarom een nieuwe  

  kleinere productie presenteren tijdens Theaterfestival Boulevard 2014 (do 7 t/m zo 17  

  aug); 

- Je productie beleeft z’n première tijdens het komende festival; 

- Het gaat om een voorstelling voor de kleine zaal; 
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- Je bent bereid om zelf de nodige inspanningen te verrichten voor de crowdfunding van je  

  project; 

- Je begroting is voor een realistische crowdfunding gebaseerd op een reëel streefbedrag 

- Je bent de volledige periode van het festival beschikbaar (do 7 t/m zo 17 augustus 2014); 

BLVRD PITCH is onderdeel van BLVRD FABRIKAAT; de tweede programmalijn van Theaterfestival 
Boulevard ’s-Hertogenbosch en een samenspel tussen de Verkadefabriek, Jheronimus Bosch 500, Het 
Zuidelijk Toneel, Theater Artemis, MATZER Theaterproducties, Festival CEMENT,  W2 poppodium,  
Dans Brabant,  L’Avventura/De NWE Vorst, Podium Bloos, thinX Parktheater Eindhoven, Stichting 
Nieuwe Helden, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en Theater aan Zee (Oostende). Samen zorgen 
we dat er met BLVRD FABRIKAAT ruimte blijft voor (de noodzaak en kracht van) talentontwikkeling. 
 
Voor verdere informatie of toelichting kun je contact opnemen met: 
 
Geert Overdam; directeur Theaterfestival Boulevard 
Tessa Smeulers; programma coördinator Theaterfestival Boulevard 
T: 073 612 45 05 
E: blvrd.pitch@festivalboulevard.nl 
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