
VITRINES VAN DEN HAAG                                                                               

Een project in samenwerking met Trio Calliope en Podium Calliope 

 

Beste eigenaar van 

 

Graag vragen we je aandacht voor ons project “Vitrines van Den Haag”. 

Om de winkel-, galerie- en café-eigenaren ten tijde van corona te steunen heeft Strijktrio Calliope 

een uniek initiatief genomen. Het idee is in samenwerking met Fonds Podiumkunsten en Stichting 

Podium Calliope tot stand gebracht en wordt in 2021 als project uitgevoerd. 

Dit houdt in:  

- De organisatie van een reeks korte muzikale voorstellingen in winkels, cafe’s en galerijen in Den 

Haag   

- In principe één optreden per winkel tussen 8 februari  en 1 april 2021. Afhankelijk van de 

beslissingen ten aanzien van Covid-19 maatregelen kan dit ook later worden gepland. 

- Doel: de ondernemer in de spotlight te zetten en door de moeilijke coronatijd heen helpen. 

- Aandacht van de media trekken. 

 

Wat wordt aangeboden door Trio Calliope? 

Een volledig optreden van ca. 30 minuten.  

Max. 30 toehoorders, al naar gelang de ruimtelijke mogelijkheden en actuele maatregelen.  

De Covid-19 maatregelen worden volledig nageleefd. Hiertoe levert Trio Calliope desinfectie-

materiaal en eventuele markeringen voor toestroom en placering van toehoorders. De musici van 

het trio zorgen voor eigen assistenten die toezicht houden. 

Aandacht in de media. Posters en flyers. Live stream op social media.  

Een interview met de eigenaar van de zaak met  vragen rondom zijn/haar onderneming.  

Hoe tot stand gekomen? Wat is het verhaal erachter?  etc. 

Het interview kan bij uitzondering of bij nieuwe coronarestricties op een ander tijdstip dan de 

voorstelling worden gehouden. 

DANKZIJ DE STEUN VAN FONDS PODIUMKUNSTEN IS DE DEELNAME VOOR DE ONDERNEMER 

KOSTENLOOS. 

 



 

Dit project wil het belang van muziek in de maatschappij benadrukken en oproepen tot 

samenwerking. 

Om aan het project mee te doen verwachten we van de ondernemer: 

1. Enige affiniteit en vooral interesse met projecten waarin integratie van maatschappelijke 

kwesties en muziek/kunst een rol spelen. 

2. Bereidheid om je netwerk in te zetten om meer aandacht te creëren voor dit evenement. 

3. Goed verlichte ruimte binnen de eigen zaak. Voldoende plek voor 10 tot max. 30 bezoekers. 

4.  Voor kleine ruimtes is er de mogelijkheid alleen het interview en het concert te organiseren 

met live stream maar zonder toehoorders. 

 

Ben je geïnteresseerd, reageer dan zo snel mogelijk via Mailadres: calliopemuziek@gmail.com 

Per telefoon:  06-51804667 

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op. 

 

Stay safe en blijf gezond,  

Met vriendelijke groet, 

 

Trio Calliope 

Stichting Podium Calliope     

vertegenwoordigd door: 

Marco Bons,   Art-team en voorzitter Stichting Podium Calliope 

Sasha Mashina,   Art-team en secretaris Stichting Podium Calliope 

 

 

 

Podium Calliope 

concerten, evenementen, 
muziekeducatie 

Adres:  Calliopestraat  39    2511 GE   Den Haag 

 


