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Beleidsplan Stichting AM.OK 

Stichting AM.OK streeft de volgende doelstelling na: 

-   het bevorderen van kunst, in het bijzonder muziekkunst, zoals in Nederland en daarbuiten; 

-   het maken van kunst en voorstellingen in dat verband en daarmee kwalitatief bijdragen aan de

  voortdurende verbetering van het culturele klimaat. 

De doelstelling probeert zij te verwezenlijken door: 

-  het maken, bevorderen en mogelijk maken alsmede het organiseren van producties en

 kunstvoorstellingen, daarbij ook het gebruik van andere media, zoals film en video inbegrepen; 

-  het exploreren van nieuwe muziek, theater- en kunstvormen en die in een productie te realiseren; 

-  het organiseren van manifestaties op nationaal en internationaal niveau om ervaringen, projecten

 en producten op cultureel gebied uit te wisselen; 

-  het verzorgen van vormende en educatieve activiteiten; 

-  het leggen van contacten met en tussen componisten, musici, theatermakers, theatergroepen en

 kunstenaars; 

-  het faciliteren van de talentontwikkeling van jonge makers, componisten, dirigenten en artistiek

 leiders; 

-  het organiseren van nationale en internationale tournees. 

Voor een productie wordt altijd nieuw geschreven materiaal van een auteur en/of componist gebruikt. 

Het verhaal of onderwerp heeft altijd een maatschappelijke relevantie en dient herkenbaar te zijn voor 

een brede doelgroep. De stichting produceert in eigen beheer, maar werkt samen met een breed 

netwerk aan professionals. Het nieuwe werk staat centraal tijdens een productie; de kwaliteit van 

productie staat voorop bij het maken van (artistieke en productionele) keuzes binnen de beschikbare 

middelen.  

De stichting probeert het beleid te verwezenlijken met behulp van gages van optredens, daarnaast zal 

de stichting ook subsidies van de overheid nodig hebben en zullen bijdragen van fondsen ook een vaste 

inkomstenbron vormen. Tot slot denken we dat zowel particulieren als bedrijven giften zullen 

verstrekken aan de stichting.  

De musici worden betaald volgens de Fair Practice Code. De stichting past zowel de Governance Code 

Cultuur als de Code Diversiteit & Inclusie toe. 

 

 


