
Overzicht Coulance besluiten Sena Performers Fonds                                           

Vanwege de Corona crisis zijn veel festivals en projecten die door Sena Performers worden 

gesubsidieerd helaas geannuleerd. Een aantal organisatoren heeft gebruik gemaakt van de Coulance 

regeling van Sena Performers. Daarnaast presenteerden enkele organisatoren een online alternatief 

(festival)programma of een programma dat aan de anderhalve meter-eis voldoet. Sena Performers 

heeft ieder alternatief naar bevind van zaken beoordeeld waarbij fatsoenlijk betaalde werkgelegenheid 

en de gezondheid van musici voorop stond. Aan de hand van actuele gebeurtenissen zal de lijst 

regelmatig worden aangevuld.  

Amersfoort Jazz Festival – subsidie alternatief online programma 

Amsterdam Marimba Weekend – halverwege geannuleerd maar volledige subsidie ontvangen 

Bachfestival Dordrecht – subsidie alternatief programma  

Bevrijdingsfestivals (Sena Performers Podia) – coulanceregeling vanwege annulering festivals 

Buitenspelen voor de GRAP – coulanceregeling vanwege annulering 

Cello Biënnale – subsidie alternatief programma 

Delft Chamber Music Festival – subsidie alternatief programma 

Dutch Jazz Competition – akkoord met uitstel (halve) finale 

Get Loose Festival – subsidie alternatief programma 

Gouden Notekraker – subsidie alternatief programma 

Grote Prijs van Nederland – coulanceregeling vanwege annulering 

Happy Bachdag – subsidie alternatief programma 

Helheim Festival – subsidie alternatief programma 

Houtfestival – coulanceregeling vanwege annulering 

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog – coulanceregeling vanwege annulering 

Jazzfest Amsterdam – coulanceregeling vanwege annulering 

Jazzfestival Trommel – coulanceregeling vanwege annulering 

Jazz International Rotterdam – subsidie alternatief programma 

Kaderock – subsidie alternatief programma 

Klassifest – coulanceregeling vanwege annulering 

Metropole Academy – akkoord met uitstel activiteiten 

Motel Mozaïque – coulanceregeling vanwege annulering 

Muze van Zuid – subsidie alternatief programma 

North Sea Round Town – subsidie alternatief programma 

Oranjewoud Festival – coulanceregeling vanwege annulering 

Pop Unie Live – subsidie alternatief programma 

Sena Performers International Jazz Laureate Festival – akkoord met uitstel activiteiten en online 

alternatief 

Sena Performers Podium Uitmarkt Amsterdam – subsidie alternatief programma 

Summertime Festival – subsidie alternatief programma 

The Spy and the Butcher – subsidie alternatief programma 

Ud festival – subsidie alternatief programma 

Unheard Festival – subsidie alternatief programma  

Vocalis Festival – subsidie alternatief programma 

Wonderfeel – coulanceregeling vanwege annulering 

Zeeland Jazz – coulanceregeling vanwege annulering 

Zomer Jazz Fiets Tour – subsidie alternatief programma 


