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manifestatie Jheronimus Bosch 500 in Winkelcentrum Arena
Ondernemersvereniging Arena Den Bosch
Marilou Jens
Arena 16
5211 XT 's-Hertogenbosch
Events2movE
0644643306
m.jens@events2move.nl

2. Project
In het kader van Jheronimus Bosch 500 in Winkelcentrum Arena,
zouden we een tweetal evenementen, gericht op kinderen, willen
Initiëren. Op zaterdag 18 juni zal winkelcentrum Arena uitpakken met
het Arena kinderparadijs. Deze dag zullen er diverse kinderactiviteiten
te doen zijn, in- en rondom de Arena. Van creatief met workshop
ballonvouwen, een knutselterras, tot actief in de pannakooi en bij het
levend tafelvoetbal. Daarnaast zal tijdens het Arena kinderparadijs ook
de poffertjeskraam en de suikerspinkraam niet ontbreken. Tijdens dit
Arena kinderparadijs willen we graag aanhaken bij het Jheronimus
Bosch 500 jaar, eigenlijk niet te missen tijdens dit spektakel. Dit willen
we graag doen voorafgaand en tijdens dit evenement:

Omschrijving project

:

- Allereerst zouden we in het kader van Jheronimus Bosch 500 jaar, in
de week voorafgaand een Flashmob met danseressen houden,
speciaal gemaakt met het thema schilderkunst en Jheronimus Bosch.
De danseressen willen we in schilderoutfits de stad onveilig laten
maken met hun dansmoves. Er zal een speciale opzwepende
schilderkunst choreografie gemaakt worden, waarbij de danseressen
ineens uit alle hoeken van de stad samenkomen om Jheronimus
Bosch te eren in de vorm van deze Flashmob. Na afloop willen we de
danseressen aan de kinderen een kleine attentie in de vorm van
wasco krijt laten uitreiken, zodat kinderen thuis creatief aan de slag
kunnen.
- Ten tweede zouden we tijdens het Arena kinderparadijs de
schilderkunst terug willen laten komen als creatieve activiteit. Dit zou
dan een onderdeel worden van het Arena kinderparadijs. Hiervoor
willen we een tweetal knutseltafels inrichten met stevige platen
voorbedrukt met mooie tekeningen. Zodra kinderen met speciale
penselen en water over de tekeningen schilderen, komen de
prachtigste kleuren tevoorschijn. Laagdrempelig en een mooie
blijvende herinnering voor thuis!

Achtergrond/aanleiding

:

Behoefte/vraagstelling

:

Projectteam

:

Partners in het project

:

Doelstellingen die met het
project worden behaald

:

Projectresultaat (meetbare
economische effecten)
Afbakening (wat is het project
wel/niet)

Beschrijf de aanpak van het
project

creatieve schilder activiteit is het Jheronimus Bosch 500 jaar. .
Graag zouden we Jheronimus Bosch ook zichtbaar maken onder de
kinderen, laagdrempelige manier om kunst onder de aandacht te
brengen.
Events2movE namens ondernemersvereniging en de winkeliers van
Arena
Winkeliers van de Arena
Grotere toeloop van publiek, promotie van de Arena. Daarnaast is het
een mooie bijdrage aan het algehele programma van Jheronimus
Bosch 500

:
:

:

Beschrijf hoe het project wordt
ingebed in een structurele
aanpak
Risico-analyse
Planning en
terugkoppelmomenten
Hoeveel bezoekers trekt uw
evenement naar de
binnenstad; meerwaarde voor
de ondernemers in de stad?
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de Jheronimus Bosch Flashmob,

Voorafgaand aan het Arena Kinderparadijs willen we de Jheronimus
Bosch flashmob in de binnenstad van Den Bosch neerzetten, waarbij
er gedurende de dag verschillende plekken aangedaan worden.
De schilders activiteit onder begeleiding, in het kader van Jheronimus
Bosch, zal plaatsvinden op 18 juni in Winkelcentrum Arena gedurende
het Arena Kinderparadijs
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3. Kosten
Totaal projectkosten
Gevraagd bedrag is
Toelichting
Is de aanvrager btwplichtig m.b.t. dit project?

:
:
:
:

€ 9.850,00
€ 3.000,00
ja

incl. BTW

excl. BTW

nee

4. Communicatie en eindverantwoording
Reguliere communicatie kanalen winkelcentrum Arena Den
Communicatieplan :
Bosch, facebook pagina, social media en website
Eindverantwoording : Ondernemersvereniging Arena Den Bosch
5. Overige vragen
Maakt u gebruik van andere ondernemers? :
Evt. extra toelichting of opmerkingen

ja
nee.
Zo ja, betreft dit Bossche ondernemers?

ja

nee

:

Het aanvraagformulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen:
recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager of een
kopie van de samenwerkingsovereenkomst
kopie statuten indien van toepassing
projectbegroting en dekkingsplan

Het aanvraagformulier dient digitaal ingediend te worden bij het secretariaat van
Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch

T.a.v. het bestuur van de Stichting
info@soch.nl
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Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in
sommige gevallen) leeg worden verstuurd.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Ondertekening:
’s-Hertogenbosch‚ d.d. Monday, 22 February 2016
Naam: M Jens
Functie: Iov Ondernemersvereniging Arena Den Bosch

