TONEELSPELEN TIJDENS CORONA?
ACTIE: TWEE KEER SPELEN VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN!!
De TOP regeling (Tijdelijke Opvoeringsrechten Periode)
Beste Toneelvrienden,
Het amateurtoneel ligt, zoals zoveel andere sectoren, geheel stil. Dat is natuurlijk heel vervelend!
Maar zoals altijd schijnt er (een klein?) lichtje achter de horizon. Een lichtje dat langzaam weer wat
sterker gaat branden en hopelijk na 1 juli nog wat meer oplicht! Na 1 juli mogen zalen tot 100
personen waarschijnlijk weer open en zou je, als je besluit een toneelvoorstelling op de planken te
brengen, met een beetje passen en meten zo’n 40-45 toeschouwers in de zaal kunnen ontvangen.
(Een echtpaar of gezin mag wellicht bij elkaar gaan zitten) Dan is er weer wat mogelijk. Maar hoor ik
u denken….. ”We betalen wel rechten voor een gevulde zaal tot 100 toeschouwers. Dat loopt aardig
in de papieren….” Daar denken wij als uitgevers en auteursrechtenbureau natuurlijk ook over na.
IBVA Holland bv, Toneeluitgeverij Vink en Toneeluitgeverij Grosfeld hebben daarom de
uitgeverskoppen bij elkaar gestoken en hebben een plan bedacht om de toneelverenigingen
tegemoet te komen en te gaan helpen in deze bizarre en onvoorspelbare tijd: Twee keer spelen voor
de prijs van één! (en vier spelen voor de prijs van twee etc.) U betaalt 1x rechten en mag voor dat
bedrag 2x spelen! Daarmee kunt u toch al uw toneelvrienden ontvangen, in twee etappes. Bijkomend
voordeel: U speelt vaker, ontwikkelt uw toneelskills, en zult zien dat de productie naar een nog hoger
plan getild gaat worden. Alleen maar voordelen toch? Een win-win situatie. (de zalen en de horeca
zijn er ook weer mee geholpen) TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP!
Deze TOP regeling geldt voorlopig voor opvoeringen tot 31 december 2020. Afhankelijk van de
adviezen van het RIVM!
Vraag naar de voorwaarden via IBVA “Holland” te Alkmaar. www.ibva.nl (0725112135)

Met vriendelijke toneelgroet

Toneeluitgeverij Vink- www.toneeluitgeverijvink.nl
Toneeluitgeverij Grosfeld-www.toneeluitgeverijgrosfeld.nl
IBVA “Holland” -www.ibva.nl

